แบบ บต. 3
เลขรับที่....................................................
วันที่..........................................................
ลายมือชื่อ..................................ผู้รับคาขอ
หลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง
วันที่..........................................................

คาขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการนาคนต่างด้า....................................................................
วมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
.......

เขียนที่...............................................................
วันที่............เดือน.......................พ.ศ. ...............
๑. ข้าพเจ้า.............................(ชื่อนิติบุคคลผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต)......................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลประเภท............................................................................................................................................
มีชื่อภาษาต่างประเทศว่า.......................................................................................................................................
จดทะเบียนเมื่อ.............................................................. เลขทะเบียนนิติบุคคล....................................................
สานักงานตั้งอยู่เลขที่............................. หมู่ที่.................. ตรอก/ซอย..................................................................
ถนน................................................................ ตาบล/แขวง..................................................................................
อาเภอ/เขต................................................................... จังหวัด.............................................................................
รหัสไปรษณีย์..................................................... หมายเลขโทรศัพท์.....................................................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์...........................................................................
1.๑ กรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ได้แก่ ................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. .
...............................................................................................................................................................................
1.2 ผู้ จั ด การซึ่ง เป็ น กรรมการผู้ มีอานาจกระทาการแทนนิติ บุค คลผู้ ขอต่ อใบอนุ ญาต
ชื่อ ........................................................................................................................................................................
อายุ......................ปี สัญชาติ................................... เลขประจาตัวประชาชน........................................................
วันออกบัตร................................................................. วันบัตรหมดอายุ...............................................................
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต........................................................ จังหวัด......................................................................
อยู่บ้านเลขที่.................................... หมู่ที่......................... ตรอก/ซอย.................................................................
ถนน................................................................................. ตาบล/แขวง.................................................................
อาเภอ/เขต...................................................................... จังหวัด.....................................................................
รหัสไปรษณีย์.............................................................. หมายเลขโทรศัพท์............................................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์...........................................................................
โดย………………….……….……..…………..(ระบุชื่อผู้จัดการ)……………......…..….…………………...
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้จัดการซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
ตามมาตรา 27 (7) แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และจะปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่กาหนดในพระราชกาหนดดังกล่าว

คาเตือน
ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ การน าคนต่ า งด้ า วมาท างานกั บ นายจ้ า งในประเทศ
ซึ่งประสงค์ จ ะขอต่ ออายุ ใ บอนุ ญาตให้ ป ระกอบธุรกิ จการน าคนต่า งด้ าวมาท างานกั บนายจ้ างในประเทศ
ให้ ยื่ น ค าขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จการน าคนต่ า งด้ า วมาท างานกั บ นายจ้ า งในประเทศ ก่ อ น
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒
ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
เลขที่ นจ. ................................................. มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่.................................... หมู่ที่..........................
ตรอก/ซอย........................................................................ ถนน............................................................................
ตาบล/แขวง............................................................... อาเภอ/เขต........................................................................
จังหวัด................................................. ออกให้เมื่อวันที่............ เดือน............................................. พ.ศ. ...........
ใช้ได้จนถึงวันที่............ เดือน............................................ พ.ศ. ...............
๒. มีความประสงค์จ ะขอต่อ อายุ ใบอนุญ าตให้ ประกอบธุรกิจการนาคนต่ างด้าวมาทางาน
กับนายจ้างในประเทศเพื่อประกอบกิจการต่อไป
๓. พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
 ๓.๑ ส าเนาใบอนุ ญ าตให้ ประกอบธุ รกิ จการน าคนต่ างด้ าวมาท างานกั บนายจ้ าง
ในประเทศ เลขที่ นจ. .................................... หรือสาเนาใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการนาคนต่างด้าว
มาทางานกับนายจ้างในประเทศ
 ๓.๒ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ พร้อมสาเนา
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. ๕) ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 ๓.๓ สาเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ตั้งสานักงาน
 ๓.4 แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานพร้อมทั้งรูปถ่ายทั้งภายในและภายนอก
 ๓.5 หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการ (เฉพาะกรณีกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
มากกว่า 1 คน)
 ๓.6 บัตรประจาตัวประชาชนหรือ เอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตน
ของผู้จัดการ
 ๓.7 รูปถ่ายครึ่งตัวของผู้จัดการ โดยให้ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม
ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จานวน ๓ รูป
 ๓.๘ ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้จัดการจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
 ๓.๙ อื่น ๆ .................................................................................................................
๔. ข้าพเจ้าขอนาหลักประกันตามจานวนเงินที่กาหนดในกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจ
การนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ และหลักประกันในการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้าง
ในประเทศ พ.ศ. 2564 ทีไ่ ด้วางไว้ต่ออธิบดีกรมการจัดหางานแล้ว ดังนี้
 ๔.๑ เงินสด จานวน......................................บาท (.....................................................)
 ๔.๒ พันธบัตรของรัฐบาลไทย ราคา.....................บาท (.............................................)
 ๔.๓ สัญญาค้าประกันของธนาคาร...............................................................................
สาขา........................................................ เลขที่................................... ลงวันที่....................................................
จานวนเงิน............................................บาท (................................................................... ...................................)
รวมเป็นเงิน...................................บาท (.......................................................................... ...)
มาเป็ นหลั กประกันความเสี ยหายที่อาจเกิดจากการนาคนต่างด้าวมาทางานกับ นายจ้าง
ในประเทศต่อไป
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)............................................ผู้ยื่นคาขอ
(............................................)
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
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ความเห็นของเจ้าหน้าที่
................................................................................................................................................. ........................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
................................................................................................................................................... ......................
(ลายมือชื่อ)............................................
(.............................................)
ตาแหน่ง.............................................
วันที่................................................
คาสั่งอธิบดี
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
......................................................................................................................................... ................................
.........................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)............................................
(............................................)
อธิบดีกรมการจัดหางาน
วันที่................................................
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่
1. ผู้ยื่นคาขอได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว ดังนี้
1.1 ค่ายื่นคาขอ ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่............................... เลขที่..................................
ลงวันที่.............. เดือน.................................... พ.ศ. ..................
1.2 การต่ออายุใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.................................................................. เลขที่...........................................................
ลงวันที่.............. เดือน.................................... พ.ศ. ..................
2. ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
เป็นครั้งที่..................................
3. ออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศให้ใหม่แล้ว
เลขที่ นจ. ...................................... ลงวันที่...................... เดือน............................................ พ.ศ. .....................
ทั้งนี้ โดยใช้เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศฉบับเดิม
(ลายมือชื่อ)..............................................
(..............................................)
ตาแหน่ง..................................................
วันที่...................................................

