
การยื่นแบบเปลี่ยนประเภทงาน 
งานกรรมกร และงานขายของหน้าร้าน 

---------------------- 
งานขายของหน้าร้าน 
1. แบบฟอร์ม บต.22   
2. รูปถ่ายคนต่างด้าว 1 นิ้วครึ่ง จ านวน 3 ใบ   
3. หลักฐานใบทะเบียนพาณิชย์ /เอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อประกอบพาณิชยกิจ   
4. หลักฐานการยื่นแบบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ในรอบปีที่ผ่านมา 
5. ใบอนุญาตท างานคนต่างด้าวตัวจริง และส าเนา พร้อมลงลายมือชื่อ 
6. หนังสือเดินทางคนต่างด้าวเล่มจริง และส าเนาทุกหน้าที่มีรายการ พร้อมลงลายมือชื่อ 
7. ส าเนาบัตรประชาชนนายจ้าง หนังสือมอบอ านาจนายจ้าง ติดอากรแสตมป์ 10 บาท  
    นิติบุคคลติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่มาด้วยตนเอง) พร้อมส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 
8. หนังสือมอบอ านาจต่างด้าว ติดอากรแสตมป์ 10 บาท  (กรณีไม่มาด้วยตนเอง) 
9. ค่าธรรมเนียมแบบค าขอ 100 บาท 
เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวขายของหน้าร้าน 
1. นายจ้างเร่ิมประกอบพาณิชยกิจ หรือจดทะเบียนนิติบุคคล และไม่มีเงินได้ในปีภาษีที่ผ่านมา รับคนต่างด้าวขายของ    
   หน้าร้านได้ 1 คน 
2. นายจ้างได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ในปีที่ผ่านมา รับคนต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ 1 คน 
3. นายจ้างช าระภาษีเงินได้ฯ ตั้งแต่ 1 - 50,000 บาท รับคนต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ 3 คน  
   ช าระภาษีเงินได้ฯ เกิน 50,000 บาท ทุก ๆ 50,000 บาท จ้างคนต่างด้าวขายของหน้าร้านเพิ่ม 1 คน  
   *แต่ไม่เกิน 10 คน*  
4. หากนายจ้างรับคนต่างด้าวขายของหน้าร้านครบ 10 คน และประสงค์จะรับเพิ่ม ให้แสดงหลักฐานการจ้างงาน      
    คนไทย 30 คน รับคนต่างด้าวเพิ่มได้ 1 คน หากมีการจ้างงานคนไทยเพิ่มทุกๆ 10 คน รับคนต่างด้าวเพิ่มได้อีก 1 คน  
 

*นายจ้างสามารถจ้างคนต่างด้าวขายของหน้าร้านได้ไม่เกิน 20 คน* 

งานกรรมกร 
1. แบบฟอร์ม บต.22   
2. รูปถ่ายคนต่างด้าว 1 นิ้วครึ่ง จ านวน 3 ใบ   
3. ใบอนุญาตท างานคนต่างด้าวตัวจริง และส าเนา พร้อมลงลายมือชื่อ 
4. หนังสือเดินทางคนต่างด้าวเล่มจริง และส าเนาทุกหน้าที่มีรายการ พร้อมลงลายมือชื่อ 
5. หนังสือมอบอ านาจต่างด้าว ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีไม่มาด้วยตนเอง) 
6. ค่าธรรมเนียมแบบค าขอ 100 บาท 
กรณีนายจ้างบุคคลธรรมดา 
- หนังสือมอบอ านาจนายจ้าง ติดอากรแสตมป์ 10 บาท  (กรณีไม่มาด้วยตนเอง) พร้อมส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 
กรณีนายจ้างนิติบุคคล 
- หนังสือรับรองบริษัท มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมส าเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
- หนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ (กรณีไม่มาด้วยตนเอง) 
 

*งานกรรมกรไม่ได้ก าหนดสัดส่วนในการจ้าง* 
 

******** 

DOE
ตราประทับ



แบบค ำขอเปลีย่นรำยกำรใบอนุญำตท ำงำน 

กรณเีปลีย่นหรือเพิม่ประเภทงำน 
APPLICATION FOR CHANGE OF ITEMS IN WORK PERMIT 

IN CASE OF CHANGING OR ADDING CATEGORY OF WORK 
 

1.ข้อมูลคนต่ำงด้ำว 
Alien’s Information 

ช่ือคนต่างดา้ว  นาย/นาง/นางสาว………………………….……………………………………………….................สญัชาติ…………………….….. 
Name of alien  Mr./Mrs./Miss                    Nationality  
เลขท่ีหนงัสือเดินทาง/เอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง.............................................................................................................................................. 
Passport No./Documents in lieu of passport 

เกิดวนัท่ี     /  /     อาย ุ     ปี 
Date of Birth                   Age                        Years 

ทีอ่ยู่ในประเทศไทย     เลขท่ี……………………….…...หมู่ท่ี/อาคาร…………..…………..….…..ซอย…..…………….......…….……..…....… 
Address in Thailand No.                                                 Moo/Building                                                       Soi  
ถนน…………..…………..….........…...ต าบล/แขวง……….…..……..……...…...…..…......อ าเภอ/เขต……………..……..…….......…..…...... 
Road                                                                  Tambon/Sub-district                                                               Amphoe/District 
จงัหวดั…………..……..……......................…..…......รหสัไปรษณีย…์……..................................โทรศพัท…์………………….......................... 
Province           Postcode                                 Telephone 
โทรสาร………………………..……..........................ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์……………………..………………………………….........…… 
Facsimile                 E-mail address 

ใบอนุญำตท ำงำน   เลขที.่..........................................................................................................ออกใหท่ี้ (จงัหวดั)………………..……………...... 
Work permit No.                                              Issued at (Province)  
ช่ือนายจา้งตามใบอนุญาตท างาน.................................................................................................วนัส้ินสุดใบอนุญาตท างาน.................................. 
Name of employer in work permit                                                 Work permit’s expiry date 
ลกัษณะงานท่ีไดรั้บอนุญาต....................................................................................................................................................................................... 
Permitted nature of work 

2.ข้อมูลนำยจ้ำงทีจ่ะรับเข้ำท ำงำน 
   Employer’s Information 

ช่ือนายจา้ง...............................………………………………………………………………………………………….………………………… 
Name of Employer 

 ขอ้มูลนายจา้งตรงกบัใบอนุญาตท างาน                หรือ  มีการเปล่ียนนายจา้งรายใหม่  
          Employer’s information as appears in work permits         Or  Change employer 

สถำนะของนำยจ้ำง  นิติบุคคล   ทะเบียนเลขท่ี............................................................................................................................................... 
Employer status         Juristic person  Registration No. 
   บุคคลธรรมดา เลขประจ าตวัประชาชน   -  -  -  -  
    Natural person   Identification No. 
  หรือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง/ใบส าคญัประจ าตวั/ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู.่............................................................................... 
  Or passport no. / Certificate of Alien/ Certificate of Residence 
 
ทีต่ั้งสถำนทีท่ ำงำน    เลขท่ี……………………….…...หมู่ท่ี/อาคาร…………..…………..….…..ซอย…..…………….......…….……..…......… 
Location of work place No.                           Moo/Building                                                        Soi 
ถนน…………..…………..….........…...ต าบล/แขวง……….…..……..……...…...…..…......อ าเภอ/เขต……………..……..…….......…..…...... 
Road                                                                  Tambon/Sub-district                                                               Amphoe/District 
จงัหวดั…………..……..……......................…..…......รหสัไปรษณีย…์……..................................โทรศพัท…์………………….......................... 
Province           Postcode                                 Telephone 
โทรสาร………………………..……..........................ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์……………………..………………………………….........…… 
Facsimile                            E-mail address 
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เลขรับท่ี………………………… 
วนัท่ีรับ…….…………………… 
ช่ือผูรั้บ…………………………. 
 

 
กรมกำรจดัหำงำน 

Department of Employment 

แบบ บต. 22 
Form WP. 22 



- 2 - 
 

2.1 ข้อมูลทะเบียนพำณิชย์ (เฉพำะผู้ขอเปลีย่นหรือเพิม่รำยกำรประเภทงำนขำยของหน้ำร้ำน) 
    Commercial Registration Information (Only for applicant requests to change or add classification of work of shopsales person) 

เลขท่ีทะเบียนพาณิชย.์............................................................................................................................................................................................... 
Commercial Registration No. 
ช่ือท่ีใชใ้นการประกอบพาณิชยกิจ............................................................................................................................................................................ 
Name used in commercial businesses 
กรณีไม่มทีะเบียนพำณิชย์ 
In case there is no commercial registration 
เลขท่ีใบอนุญาต / หนงัสือรับรอง.............................................................................................................................................................................. 
License Number / Certificate 
ออกใหว้นัท่ี.....................................................................................ออกใหท่ี้........................................................................................................... 
Date  of  issue                Issued at 
2.2 ข้อมูลกำรยืน่ภำษีเงนิได้ในปีภำษีทีผ่่ำนมำ (เฉพำะผู้ขอเปลีย่นหรือเพิม่รำยกำรประเภทงำนขำยของหน้ำร้ำน) 
     Income tax filing information for the previous tax year (Only for applicant request to change or add a classification of work as shopsales person) 

ยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินได ้เม่ือวนัท่ี  /  /     เงินไดท้ั้งปี............................................................บาท 
File income tax return on date                  Annual income                          baht 

 ไดรั้บยกเวน้การเรียกเก็บภาษี   
          Exempt from taxation 
 ไม่ได้รับยกเวน้ และได้ช าระภาษีบุคคลธรรมดา/ภาษีเงินได้นิติบุคคลค านวณจากเงินสุทธิหรือก าไรสุทธิในปีภาษีท่ีผ่านมาเป็น               

 Not exempt from taxation and paid personal income tax/corporate income tax calculated from net income or net profit in the last tax year  
  เงินจ านวน........................................................................บาท 
  In the amount of                                                                   baht 

3.ขอเปลีย่นรำยกำรในใบอนุญำตท ำงำน  
    Apply for change of items in work permit 

3.1 ขอเปลีย่นหรือเพิม่ประเภทงำนกรรมกรในใบอนุญำตท ำงำน   เปลีย่นประเภทงำนอืน่เป็นประเภทงำนกรรมกร 
        Apply for change or addition of category of work as labour work    Change other categories of works to labour work 
      in work permit. 
      เพิม่ประเภทงำนกรรมกร 
      Add labour work in category of work  

3.2 ขอเปลีย่นหรือเพิม่ประเภทงำนขำยของหน้ำร้ำนในใบอนุญำตท ำงำน  เปลีย่นประเภทงำนอืน่เป็นประเภทงำนขำยของหน้ำร้ำน 
      Apply for change or adding category of work as shopsales person    Change other categories of works to shopsales person 
      in work permit. 
         เพิม่ประเภทงำนขำยของหน้ำร้ำน 
      Add category of work as shopsales person 

3.3 ขอเปลีย่นหรือเพิม่ประเภทงำน........................ในใบอนุญำตท ำงำน   เปลีย่นประเภทงำนกรรมกร/ขำยของหน้ำร้ำนเป็นประเภทงำน................ 
 Apply for change or addition of category of work………………….…in work permit        Change category of work from labour/shopsales person to  
      เพิม่ประเภทงำน................................... 
      Add category of work.......... 

4.เอกสำรและหลกัฐำน  (กรุณำตรวจสอบรำยกำรตำมแบบรำยกำรเอกสำรหลกัฐำน) 
 Documents and Evidences (Please check the list of evidence documents) 
พร้อมค าขอน้ี ขา้พเจา้ไดย้ืน่เอกสารหลกัฐานตามแบบรายการเอกสารหลกัฐาน 
Together with this application, I have attached herewith the following evidence documents: 

 ครบถว้น 
  Completion  
 ไม่ครบถว้น ขาด.............................................................................  
  Incomplete Documents........................................................... 

 
 
 

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

 
 
 

ลายมือช่ือ......................................................ผูย้ืน่ค  าขอ 
Signature                                                                         Applicant     

(...............................................................) 
วนัท่ี............................................................................ 

                   Date 

(เลือกเปล่ียนหรือเพ่ิมประเภทงานอยา่งใดอยา่งหน่ึง) 
(Select either change or add category of work) 

(เลือกเปล่ียนหรือเพ่ิมประเภทงานอยา่งใดอยา่งหน่ึง) 
(Select either change or add category of work) 

(เลือกเปล่ียนหรือเพ่ิมประเภทงานอยา่งใดอยา่งหน่ึง) 
(Select either change or add category of work) 



แบบรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอเปลีย่นรำยกำร 
List of Documents and Evidences to Make a Change Request 

1.  เอกสำรหลกัฐำนของคนต่ำงด้ำว 
  Documentary Evidence of Aliens 

  (1)  ส าเนาหนงัสือเดินทาง และหลกัฐานการอนุญาต        
   ใหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัร หรือ 

    Copy of passport and evidence of permission to  
    enter into the Kingdom, or 

    ส าเนาเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง และหลกัฐาน 
   การอนุญาตใหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัร 

    Copy of  document in lieu of passport and evidence  
    of permission to enter into the Kingdom 

 (2)  ใบอนุญาตท างาน 
   Work permit 

 (3)  รูปถ่าย 3 รูป 
   3 Photos 

 (4)  เอกสารอ่ืนๆ...................................................... 
   Other documents 

2.  เอกสำรหลกัฐำนของนำยจ้ำง (กรณียืน่ค ำขอเปลีย่นรำยกำรประเภทงำนขำยของหน้ำร้ำนให้แนบเอกสำรตำม (2) - (4) ) 
  Documentary Evidence of Employers (In case of filing a request to change work category of shop assistant, please attach the documents (2) - (4) 

  (1)  บตัรประจ าตวัประชาชนหรือเอกสารทางราชการอ่ืน
   ท่ีทางราชการอ่ืนออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับข่ี                         
   รถจกัยานยนตห์รือใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต ์เป็นตน้ 

    Identification card or other official documents issued  
    by other government agencies such as a motorcycle    
    driver's license or a driver's license etc.   

                       ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลในกรณีนายจา้ง   
    เป็นนิติบุคคล หรือ 
    Copy of certificate of juristic person in case the      
    employer is a juristic person, or 

    ส าเนาใบอนุญาต หรือหนงัสือรับรองตามกฎหมาย 
    วา่ดว้ยการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว หรือ 

   Copy of Business operating license or certificate  
   under the law on alien business , or 

   ส าเนาหนงัสือแสดงเลขทะเบียนนิติบุคลท่ีตั้งข้ึนตาม 
   กฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
   Copy of documents stating juristic person registration 
   number with a juristic person established under 
   Foreign Law but operating business in Thailand 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( (2)  ส าเนาทะเบียนพาณิชย ์หรือ 
    Copy of commercial registration, or 

    ส าเนาใบอนุญาตหรือหนงัสือรับรอง             
   ใหป้ระกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอ่ืน หรือ 

    Copy of license or certificate for      
    commercial operation under other laws, or 

   ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหเ้พือ่อนุญาตหรือ 
   รับรองใหป้ระกอบพาณิชยกิจตามกฎหมายอ่ืน หรือ 
   Copy of official documents issued by       
   government agencies to authorize or certify     
   commercial operations under other laws. 

 (3)  ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล  
   ธรรมดาหรือภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
   Copy of personal income tax or corporate income tax 

 (4)  แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ หรือ 
   Contribution submission list, or 

   หนงัสือรับรองการจา้งงานคนไทย 
   Form of Thai employment certification  



เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ 
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รำยกำรเอกสำรหลกัฐำน  ครบถว้น  ไม่ครบถว้น 
ควำมเห็น :   เห็นควรอนุญาต  เห็นควรไม่อนุญาต 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที ่

 
ลายมือช่ือ................................................... 
(...............................................................) 
วนัท่ี............................................................ 

ค ำส่ังนำยทะเบียน   อนุญาต 
      ไม่อนุญาต เพราะ.......................................................................... 
    ................................................................................................................. 
    ................................................................................................................. 
      อนุญาตโดยมีเง่ือนไข.................................................................. 
    ................................................................................................................................... 

นำยทะเบียน 

 
ลายมือช่ือ.................................................... 
(...............................................................) 
ต าแหน่ง..................................................... 
วนัท่ี......................................................... 

บันทกึข้อมูล  ใบเสร็จเล่มท่ี……………………………………………………....... 

เลขท่ี............................................................................................................................... 
เจ้ำหน้ำทีบ่ันทกึข้อมูล 

ลายมือช่ือ...................................................... 
(...............................................................) 
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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.
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