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ของคนตางดาวตามมาตรา ๖๓ 
Work Permit Application and Renewal Application Form 

for a foreigner under Section 63 

 
 

รูปถาย 
ขนาด ๓ x ๔ ซม. 

Photograph 3 x 4 cm. 

  คำขออนุญาตทำงาน  
  Work Permit Application 

  คำขอตออายุใบอนุญาตทำงาน  
  Work Permit Renewal Application 

1. ขอมูลคนตางดาว 
 Particulars of foreigner 

1.1 ช่ือผูยื่นคำขอ นาย/นาง/นางสาว…………………………..…………………….…………..……………………………………………….…………………. 
 Name of applicant Mr./Mrs./Miss 

สัญชาต…ิ………………………………………………………..………………เกิดวันท่ี…………………..………………………………………อาย…ุ……………ป 
Nationality Date of birth Age                years old 

1.2 ท่ีอยูในประเทศไทย เลขที…่………..……………. หมูที่/อาคาร................…………..………..…..…….…..... ซอย…..…………….......…….…….…..………… 
 Address in Thailand No.  Village No./ Building Soi (Side Street/ Lane/ Alley) 
 ถนน…………..…………..…....….....................ตำบล/แขวง……….…..……..….…………...…..…......อำเภอ/เขต…………..…………..…….......…..…........
 Road   Sub-district  District 

 จังหวดั........................................................รหสัไปรษณีย......................................... โทรศัพท........................................................................ 
 Province   Postal code  Telephone 

 โทรสาร................................................................. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส...................................................................................................... 
 Fax                    E-mail address 

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

  หนังสือรบัรองจากสวนราชการ.....………………….……………………………………………………………………………………..…………….……….…….… 
  A certificate from a government agency:  
  หลักฐานการอนญุาตใหอยูในราชอาณาจักรระหวางรอการสงกลับออกนอกราชอาณาจักร 

  A proof showing permission for the foreigner to remain in the Kingdom while awaiting deportation 
  (ระบุ)....................................................................................................................................................................................................... 
  (specify) 

 เลขที ่……….…………………………………………………………….……………..ออกใหวนัที…่…………….………………………………………………….………..….. 
 No.         Date of issue 
 ใชไดถึงวนัที…่……………………………………………………………………...…............................................................................................................… 
 Valid until 
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2. ขอมูลการทำงาน 
 Employment record: previous and/or current work permit (if any) 

2.1  กรณีขออนุญาตทำงาน 
 In case of work permit application 
  ไมเคยมใีบอนุญาตทำงาน   เคยมีใบอนุญาตทำงาน เลขที…่…………………………………………………….…………. 
  Have not been granted any work permit                   Have been granted a work permit No.  

2.2  กรณีขอตออายใุบอนุญาตทำงาน 
 In case of work permit renewal application 
 ใบอนุญาตทำงานปจจบุัน เลขท่ี……………………...…..…………….……................ ออกใหวันท่ี ……………………..………………………….………......... 
 Current work permit No. Date of issue 
 ออกใหที่ (จังหวดั) ………….……………………………………….........………………….. ใชไดถึงวนัที…่………….…………………………………….....................
 Issued in (Province) Valid until 

3. ขอมูลการขออนุญาต  
 Particulars of this application 

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

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

 เอกสารแสดงการอนญุาตหรือการรับรอง เลขที่..........................................ออกใหโดย.................................................................................. 
 Professional license/ certificate No. Issued by 
 ออกใหวันท่ี.................................................................................... ใชไดถึงวนัที่.............................................................................................. 
 Issued on    Valid until 

3.2 ช่ือนายจาง…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….………….…….….. 
 Name of employer 
 ทีอ่ยู เลขที…่…………….………….หมูที่/อาคาร…………………………………..……………... ซอย……………………………………….……….……………….…….. 
 Address No. Village No./ Building Soi (Side Street/ Lane/ Alley) 

 ถนน…………………………………………. ตำบล/แขวง………….………………..….………………… อำเภอ/เขต………………..……………………………………... 
 Road   Sub-district    District 

 จังหวัด……….……………….……………....... รหัสไปรษณีย…………….…โทรศัพท…………….………….………………โทรสาร……….……………………….. 
 Province   Postal code  Telephone  Fax 

3.3 สถานที่ทำงานของคนตางดาว เลขที…่…………….…หมูที่/อาคาร…………………………………..…………..ซอย…………………………..………………….… 
 Place of work: Address No.   Village No./Building Soi (Side Street/ Lane/ Alley) 

 ถนน…………………………………………...ตำบล/แขวง………….………………..….……………….. อำเภอ/เขต………………..…………………………………… 
 Road    Sub-district   District 

 จังหวัด……….……………….………………รหัสไปรษณีย…………….…โทรศพัท…………….………….……………………. โทรสาร……….……………………….. 
 Province   Postal code   Telephone    Fax 

3.4 ระยะเวลาการขออนุญาตทำงาน/ขอตออายุใบอนุญาตทำงาน……..................……ป……….......…….....…….......... เดือน…………………. วัน 
 Duration of work permit/ work permit renewal applied     Year (s)  Month (s) Day (s) 

       ตั้งแตวนัที่................................................................................ จนถึงวันท่ี...................................................................................................... 
 from   to 
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4. เอกสารและหลักฐาน  
 Documents and proofs 

พรอมคำขอนี ้ขาพเจาไดยื่นเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้  
With this application, I have submitted the following documents and proofs: 

 4.1  สำเนาหนังสือของสวนราชการที่รบัรองวาผูยื่นคำขอเปนคนตางดาวท่ีถกูเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศซึง่ไดรับ 
   การผอนผนัใหประกอบอาชีพ ณ ที่แหงใดแหงหนึ่งแทนการเนรเทศหรืออยูในระหวางรอการเนรเทศ หรือ 
   A copy of document issued by a government agency certifying that the applicant is a foreigner who is to be deported  

                        under deportation laws but has been permitted to engage in work at a certain location instead of deportation or is currently 

                        awaiting deportation, or 

   สำเนาหลักฐานการอนญุาตใหอยูในราชอาณาจักรระหวางรอการสงกลับออกนอกราชอาณาจักร  
   A copy of proof showing permission for the foreigner to remain in the Kingdom while awaiting deportation 

 4.2  สำเนาหลักฐานการอนญุาตใหเคลื่อนยายคนตางดาวออกนอกเขตกรุงเทพมหานครหรอืทองทีจ่ังหวดัจากหนวยงานผูรับผิดชอบ (ถามี) 
   A copy of proof showing permission for bringing the foreigner outside of the Bangkok Metropolitan Area or a province from  

   a competent authority (if any) 

 4.3  สำเนาเอกสารแสดงการอนุญาตหรือการรับรองใหประกอบวิชาชีพในกรณีเปนงานที่กฎหมายกำหนดใหผูประกอบวชิาชพี 
   ตองไดรับการอนญุาตหรือการรับรอง (เฉพาะกรณีมสีทิธิทำได) 
   A copy of professional license/ certificate in case of work which the practitioner is legally required to hold a professional license or 

   have passed professional certification (only in the case where the applicant is entitled to engage in such an occupation) 

 4.4  หนังสือรับรองการจางของผูซึ่งจะเปนนายจางโดยระบเุหตผุลทีไ่มจางบุคคลสญัชาติไทยทำงาน  
   Employment Certification Form filled out by the soon-to-be employer stating the reason for not employing a Thai national 

 4.5  ใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวชิาชีพเวชกรรมที่รับรองวาผูยื่นคำขอไมเปนบุคคลวกิลจริต 
   หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบและไมเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎกระทรวงซึง่ออกตามความในมาตรา ๖๔/๑  
   A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not  

                        a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not 

                        have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1 

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

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

 4.8  กรณีนายจางเปนบุคคลธรรมดา 
 If the employer is a natural person 
 (1)  สำเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหเพ่ือใชยืนยันตัวตนของผูซึ่งจะเปนนายจาง หรอื  
   A copy of the soon-to-be employer’s identity document issued by a government agency, or 
   สำเนาหนังสือเดินทางของผูซึ่งจะเปนนายจาง หรอื  
   A copy of the soon-to-be employer’s passport, or 
   สำเนาใบสำคัญถิ่นทีอ่ยูของผูซึ่งจะเปนนายจาง 
   A copy of the soon-to-be employer’s Certificate of Residence 

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

   of the business (if any) 
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  กรณีนายจางเปนนิตบิคุคล  
  If the employer is a juristic person 
   สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองท่ีสวนราชการออกใหเพื่อแสดงวากิจการของผูซึ่งจะเปนนายจางไดจดทะเบียน
   หรือไดรับอนุญาตใหจัดตั้งหรอืไดรับการรบัรองโดยถูกตองตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการดวย 
  A copy of business license or certificate issue by a government agency certifying that the soon-to-be employer’s 

  business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category of the business 

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

     ลายมอืชื่อ………………………………………………………..…..………..ผูยื่นคำขอ 
     Signature       Applicant 

     วันท่ี.…………………………………………………………………………….. 
     Date 

เฉพาะเจาหนาที่ 
FOR OFFICIAL USE ONLY 

รายการเอกสารหลักฐาน   :   ครบถวน   ไมครบถวน 
ความเห็น :   เห็นควรอนุญาต  เหน็ควรไมอนุญาต 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

เจาหนาที่ 
 

 ลายมือชื่อ........................................................ 
   (......................................................) 
 ตำแหนง.......................................................... 
 วันท่ี................................................................ 

คำสั่งนายทะเบยีน 

  อนุญาต ................................................................................................................... 
  อนุญาตโดยมีเงือ่นไข................................................................................................ 
  ไมอนุญาต เพราะ..................................................................................................... 
 

นายทะเบียน 
 

 ลายมือชือ่....................................................... 
   (......................................................) 
 ตำแหนง.......................................................... 
 วนัที่................................................................ 

บนัทึกขอมูลการรับเงิน 

 ใบเสร็จเลมที่.............................................เลขท่ี................................................................ 
 วันท่ี................................................................................................................................... 
 
 

เจาหนาทีผู่ออกใบเสรจ็ 
 

 ลายมือชื่อ........................................................ 
   (......................................................) 
 ตำแหนง........................................................... 
 วันท่ี.................................................................. 

บนัทึกขอมูลการอนุญาตทำงาน 

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

เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล 
 

 ลายมือชื่อ....................................................... 
   (.......................................................) 
 ตำแหนง.......................................................... 
 วันท่ี.................................................................. 
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