
*****เอกสารแนบยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน(บต.25)   

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ**** 

เอกสารคนต่างด้าว        ตามนีน้ะคะ 
1. แบบฟอร์ม  บต.25                                          2. บต.46  หนงัสือรับรองการจ้าง 

3. หนงัสือขอตอ่อายใุบอนญุาตท างานจากทางโรงเรียน  4. ส าเนาหนงัสือเดนิทาง   พร้อมฉบบัจริง                 

5.  ส าเนาใบอนญุาตท างาน  พร้อมฉบบัจริง            6. สญัญาการจ้างงานครูชาวตา่งชาติ 

7.  หนงัสือแตง่ตัง้ครูปฏิบตัหิน้าท่ี                            8.  ภงด  91 ปีลา่สดุ 

      9. ใบรับรองแพทย์ ฉบบัจริง (ไมเ่กิน  60  วนั) ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจริตหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ ,ไมเ่ป็นผู้ ป่วยด้วย

โรคเรือ้น,วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอนัเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอยา่ง

ร้ายแรง ,โรคพิษสรุาเรือ้รัง และโรคซิฟิลสิในระยะที่ 3  

หมายเหต ุ:  กรณีคนตา่งด้าวไมม่าย่ืนด้วยตวัเองให้ท ามอบอ านาจตดิอากรแสตมป์ 10 บาท และแนบ

ส าเนาบตัรประชาชนผู้ รับมอบ 

เอกสารโรงเรียน     ตามนีน้ะคะ     

1. บญัชีรายช่ือครูชาวตา่งชาติท่ีมีใบอนญุาตท างานทัง้หมดในโรงเรียน 

2. หนงัสือจดัตัง้โรงเรียน 

3. หนงัสือแตง่ตัง้ผู้จดัการโรงเรียน  และ/หรือหนงัสือแตง่ตัง้ผู้อ านวยการโรงเรียน 

4. ส าเนาบตัรประชาชนผู้จดัการโรงเรียน  และ/หรือส าเนาบตัรประชาชนผู้อ านวยการโรงเรียน 

หมายเหต ุ:  กรณีผู้จดัตัง้โรงเรียน และผู้อ านวยการไมม่าย่ืนด้วยตวัเองให้ท ามอบอ านาจตดิอากรแสตมป์ 

10 บาทและแนบส าเนาบตัรประชาชนผู้ รับมอบอ านาจ 

คา่ย่ืนค าขอ และคา่ธรรมเนียมการตอ่อายใุบอนญุาตท างาน  ปีละ  3,100 บาท 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ 

โทร  02-395-5993    นะคะ 

https://www.doe.go.th/samutprakarn 



*****เอกสารแนบยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน(บต.25)  โรงเรียนเอกชน**** 

เอกสารคนต่างด้าว        ตามนีน้ะคะ 

1. แบบฟอร์ม  บต.25                                          2. บต.46  หนงัสือรับรองการจ้าง 
3. หนงัสือขอตอ่อายใุบอนญุาตท างานจากทางโรงเรียน  4. ใบประกอบวิชาชีพ (หนงัสือครุุสภา) 

5.  หนงัสือแตง่ตัง้ครูปฏิบตัหิน้าท่ี                            6. สญัญาการจ้างงานครูชาวตา่งชาติ 

7. ส าเนาหนงัสือเดนิทาง   พร้อมฉบบัจริง                   8 ส าเนาใบอนญุาตท างาน  พร้อมฉบบัจริง 

9  ภงด  91 ปีลา่สดุ 

     10. ใบรับรองแพทย์ ฉบบัจริง (ไมเ่กิน  60  วนั) ไมเ่ป็นบคุคลวิกลจริตหรือมจิีตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ ,ไมเ่ป็นผู้ ป่วยด้วย

โรคเรือ้น,วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอนัเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอยา่ง

ร้ายแรง ,โรคพิษสรุาเรือ้รัง  โรคซิฟิลสิในระยะที่ 3   

หมายเหต ุ:  กรณีคนตา่งด้าวไมม่าย่ืนด้วยตวัเองให้ท ามอบอ านาจตดิอากรแสตมป์ 10 บาท และแนบ

ส าเนาบตัรประชาชนผู้ รับมอบ 

เอกสารโรงเรียน     ตามนีน้ะคะ     

1. บญัชีรายช่ือครูชาวตา่งชาติท่ีมีใบอนญุาตท างานทัง้หมดในโรงเรียน 

2. หนงัสือจดัตัง้โรงเรียน 

3. หนงัสือแตง่ตัง้ผู้จดัการโรงเรียน  และ/หรือหนงัสือแตง่ตัง้ผู้อ านวยการโรงเรียน 

4. ส าเนาบตัรประชาชนผู้จดัการโรงเรียน  และ/หรือส าเนาบตัรประชาชนผู้อ านวยการโรงเรียน 

หมายเหต ุ:  กรณีผู้จดัตัง้โรงเรียน และผู้อ านวยการไมม่าย่ืนด้วยตวัเองให้ท ามอบอ านาจตดิอากรแสตมป์ 

10 บาทและแนบส าเนาบตัรประชาชนผู้ รับมอบอ านาจ 

คา่ย่ืนค าขอ และคา่ธรรมเนียมการตอ่อายใุบอนญุาตท างาน  ปีละ  3,100 บาท 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ 

โทร  02-395-5993    นะคะ                 

           https://www.doe.go.th/samutprakarn         



หนังสือรับรองการจ้าง 
EMPLOYMENT CERTIFICATION  

1. ข้อมูลนายจ้าง Particulars of employer 
 1.1  นิติบุคคลไทย จดทะเบียนเมื่อ…………………………..……….เลขที…่…….…………….ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว….…………………….บาท 
   Thai juristic person registered on No. Paid-up capital THB 
   นิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนเมื่อ……………………..……….จำนวนเงินที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ……………………..…..…….…บาท 
   Foreign juristic person registered on Amount of money imported from abroad THB 
   บุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่…………………………….…………..……… ใบอนุญาตทำงานเลขที…่…………….……….….. 
   Natural person National identification card No.  Work permit No. 
 ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบการ Name of employer………………………………………………………………………………………………………………..………. 
 ที่ต้ังสถานประกอบการ Address………………………………………………………………………….………………………………………………………………..………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 
 ประเภทกิจการ Type of business………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
 1.2 สถานะด้านการเงิน ในรอบปีที่ผ่านมา Financial status of the company during the previous year 

ปี พ.ศ. 
Years 

รายได้ 
Income 

ภาษีเงินได้ 
Tax 

   

 รายได้ ปัจจุบัน Current income ………………….………….บาท THB ในช่วงระยะเวลา For a duration of …………………………….เดือน Month 
  มูลค่าการส่งออก Value of export……………………………………………………………………………….บาท THB 
  ได้นำคนต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในรอบปีที่ผ่านมา……………………………………………….คน 
  Have brought in foreigner for tourism purpose for total of  Person(s) 
  มีพนักงานคนไทย Total number of Thai employees…………………………………………………….คน Person(s) 
  มีคนต่างด้าวทำงานอยู่ด้วยแล้ว Total number of foreign worker(s) ………………………….…..คน Person(s) 
  จำนวนห้องเรียน Number of classroom(s) ………………ห้อง Room(s)  จำนวนนักเรียน Number of students……………คน Student(s) 
2. ข้อมูลการจ้าง Particulars of employment 
 ข้าพเจ้าประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวชื่อ I wish to employ a foreigner named……………………………………………………………………………………… 
 สัญชาติ Nationality…………………………………………………………………………หมู่โลหิต Blood type…………………………………………………………….. 
 ที่อยู่ในประเทศไทย Address in Thailand………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประเภทงาน Type(s) of work…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ลักษณะงาน Nature of work……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 
 สถานที่ทำงานของคนต่างด้าว Place of work of the foreigner………………………..………………………………………………………………………………… 
 ระยะเวลาการจ้าง……………………ปี………………….เดือน……………………..วัน  มีสัญญาจ้างถึงวันที่……………………………..………………………… 
 Period of employment Year(s) Month(s) Day(s) Employment/hiring contact is valid until 
 ค่าจ้างหรือรายได้ วันละ / เดือนละ…………………..…………..บาท ผลประโยชน์อื่น วันละ / เดือนละ…………………..……………….บาท 
 Wage or income per day / per month  THB Other benefits per day / per month THB 
 ระดับการศึกษาสูงสุด…………………..………………………………ประสบการณ์ทำงาน……..…ปี สถานภาพ  โสด  สมรส 
 Highest level of education   Work experiences  Year(s) Marital Status Single Married 
3. เหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยเข้าทำงาน Please specify the reason(s) for not employing a Thai national 
 ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

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

    ลงช่ือ..………………………………………………….นายจ้าง 
    Signature Employer 
      (..…………………………………………………) 
    ตำแหน่ง Title..…………………………………….. 
    ลงวันท่ี Date..………………………………………. 

หมายเหตุ :  ผู้ทำหนังสือรับรองนี้ จะต้องเป็นผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันสถานประกอบการ หรือได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทน 
 THE PERSON WHO SIGNS THIS FORM MUST BE AN AUTHORIZED SIGNATORY OF THE COMPANY OR AN AUTHORIZED 
 REPRESENTATIVE OF THE COMPANY 

แบบ  บต. ๔๖ 
Form  WP. 46 
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แบบ บต. ๒๕ 
FORM WP. 25 

เลขรับที…่…………………….… 
วันท่ีรับ…………………………… 
ชื่อผูรับ…………………………… 

กรมการจัดหางาน 
DEPARTMENT OF 

EMPLOYMENT 

กระทรวงแรงงาน 
MINISTRY OF LABOUR 

คำขออนญุาตทำงาน 
และตออายุใบอนุญาตทำงาน 

ของคนตางดาวตามมาตรา ๕๙ 
Work Permit Application and Renewal Application Form 

for a foreigner under Section 59 

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 

จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย......................................... โทรศัพท........................................................................ 
Province  Postal code Telephone 

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

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

(1)  หนังสือเดินทาง  เอกสารใชแทนหนังสือเดนิทาง 
Passport Document in lieu of passport 

เลขที่..........................................................ออกใหโดย.................................................. ประเทศ........................................................................ 
No.  Issued by Country 
ออกใหวันท่ี.....................................................................................ใชไดถึงวนัที่............................................................................................... 
Date of issue Valid until 
ตรวจลงตราประเภท............................................................เลขที่...............................................ออกใหที่........................................................ 
Type of visa  No.  Issued at 
ออกใหวันท่ี.....................................................................................ใชไดถึงวันท่ี............................................................................................... 
Date of issue Valid until 
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 เดินทางมาถึงราชอาณาจักร เมื่อวนัท่ี................................................................................................................................................................ 
 Date of arrival in the Kingdom  
 ไดรับอนญุาตจากพนักงานเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง ณ ที่ทำการตรวจคนเขาเมอืง…………………………………..….……….…………………….......... 
 Have been permitted by an immigration officer at the immigration checkpoint in 
 ใหอยูในราชอาณาจักร ถึงวนัที่ ……………………………………………….………………………….……….…………………….……….………...……….………………. 
 Permitted to stay in the Kingdom until 

(2) ใบสำคัญถิ่นที่อยู 
  Certificate of Residence 

 เลขที…่…………….…………………………..………ออกใหที…่……………………….….…..… จังหวัด………………………………………………...……….…………..… 
 No.   Issued at  Province 
 ออกใหวนัที.่..................................................................................ใชไดถึงวนัที่................................................................................................. 
 Date of issue    Valid until 

 (3) ใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว 
  Alien Registration Book 

 เลขที…่…………….…………………………..………ออกใหที…่……………………….……..……จังหวัด……………………………………………..……….……………..… 
 No.   Issued at    Province  
 ออกใหวันท่ี...................................................................................ใชไดถึงวนัที.่................................................................................................ 
 Date of issue   Valid until 

2. ขอมูลการทำงาน  
 Employment record: previous and/or current work permit (if any) 

2.1  กรณีขออนุญาตทำงาน 
 In case of work permit application 
  ไมเคยมีใบอนุญาตทำงาน   เคยมใีบอนุญาตทำงาน เลขที่…………………………….……………………………………… 
  Have not been granted any work permit Have been granted a work permit No.  

2.2  กรณีขอตออายุใบอนุญาตทำงาน 
 In case of work permit renewal application 
 ใบอนุญาตทำงานปจจุบัน เลขที่……………………...…..…………................ ออกใหวันที่ ……………………..…………….……………………….………........... 
 Current work permit No.   Date of issue 
 ออกใหที่ (จังหวดั) ………….……………………………………….........…………. ใชไดถึงวันท่ี…………….……………………………………................................. 
 Issued in (Province)  Valid until 

3. ขอมูลการขออนุญาต  
 Particulars of this application 

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

 (กรณีเปนงานที่กฎหมายกำหนดใหผูประกอบวิชาชีพตองไดรับการอนุญาตหรือการรับรอง) 
 (In case of work which the practitioner is legally required to hold a professional license or have passed professional certification) 
 เอกสารแสดงการอนญุาตหรือการรบัรอง เลขที่............................................ ออกใหโดย ................................................................................. 
 Professional license/ certificate No. Issued by 
 ออกใหวันท่ี.................................................................................... ใชไดถึงวนัที่................................................................................................. 
 Issued on  Valid until 
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3.2 ช่ือนายจาง…………………………………………………………………….……………………….…………………………………………………….………….……..……….….. 
Name of employer 
ที่อยู 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) 

ตั้งแตวันท่ี................................................................................ จนถึงวันที่.......................................................................................................... 
from  to 

4. เอกสารและหลักฐาน
Documents and proofs 

พรอมคำขอนี้ ขาพเจาไดยืน่เอกสารและหลกัฐานดงัตอไปนี้ 
With this application, I have submitted the following documents and proofs: 

4.1  สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ 
A copy of passport, or 

 สำเนาเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง หรือ  
A copy of document in lieu of passport, or 

 สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนตางดาวและสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู 
A copy of Alien Registration Book and a copy of Certificate of Residence 

4.2  สำเนาหลักฐานการอนญุาตใหเขามาในราชอาณาจักร 
A copy of proof showing permission to enter the Kingdom 

4.3  สำเนาเอกสารแสดงคณุวฒิุการศึกษาของผูยื่นคำขอที่ออกใหโดยสถานศึกษา (เฉพาะกรณกีารขออนุญาตทำงาน) หรือ  
A copy of document showing the applicant’s educational qualification(s) issued by the educational institution(s) awarding  
the qualification(s) (only in the case of work permit application), or 

 หนังสือรับรองของผูซึ่งเคยเปนนายจางระบุรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของงานและระยะเวลาการทำงานที่ผูยื่นคำขอ
เคยทำงานดวย (เฉพาะกรณีการขออนุญาตทำงาน) หรอื 
A certificate from the previous employer stating the nature and duration of the work which the applicant used to have 
while working for the employer (only in the case of work permit application), or 

 หนังสือรับรองของผูซึ่งจะเปนนายจางแสดงวาผูยืน่คำขอเปนผูมีความรูและประสบการณเหมาะสมกบังานที่ขอรับใบอนุญาต 
(เฉพาะกรณีการขออนุญาตทำงาน) 
A certificate from the soon-to-be employer showing how the applicant is suitably knowledgeable and adequately  
experienced to perform the work for which the work permit is applied (only in the case of work permit application)  

4.4  สำเนาเอกสารแสดงการอนุญาตหรือการรับรองใหประกอบวิชาชีพในกรณีเปนงานที่กฎหมายกำหนดใหผูประกอบวิชาชีพ 
ตองไดรับการอนุญาตหรือการรับรอง 
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 

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

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

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

4.9 กรณีมีนายจาง 
If the applicant has an employer 
 กรณีนายจางเปนบุคคลธรรมดา 

If the employer is a natural person 
(1)  สำเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหเพ่ือใชยนืยันตัวตนของผูซึ่งจะเปนนายจาง หรือ

A copy of the soon-to-be employer’s identity document issued by a government agency, or 
 สำเนาหนังสือเดินทางของผูซึ่งจะเปนนายจาง หรือ 

A copy of the soon-to-be employer’s passport, or 
 สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยูของผูซึง่จะเปนนายจาง 

A copy of the soon-to-be employer’s Certificate of Residence 

(2)  สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่สวนราชการออกใหเพ่ือแสดงวากิจการของผูซึ่งจะเปนนายจางไดจดทะเบียน
หรือไดรับอนุญาตใหจัดตั้งหรือไดรับการรบัรองโดยถูกตองตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการดวย (ถามี) 
A copy of business license or certificate issued 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) 

(3)  สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา หรือ
A copy of Personal Income Tax Return Form, or 

 สำเนาแบบรายการแสดงการสงเงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 
A copy of Social Security Fund Contributions Payment Form 

 กรณีนายจางเปนนิตบิคุคล 
If the employer is a juristic person 
(1)  สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่สวนราชการออกใหเพ่ือแสดงวากิจการของผูซึง่จะเปนนายจางไดจดทะเบียน

หรือไดรับอนุญาตใหจัดตั้งหรือไดรับการรบัรองโดยถูกตองตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการดวย 
A copy of business license or certificate issued 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 

(2)  สำเนาบญัชีรายช่ือผูถือหุน (เฉพาะกรณผีูซึ่งจะเปนนายจางเปนบริษัทจำกัด) หรือ
A copy of the list of shareholders (only if the soon-to-be employer is a company limited), or 

 สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดนิติบุคคล หรือ 
A copy of Corporate Income Tax Return Form, or 

 สำเนาแบบรายการแสดงการสงเงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 
A copy of Social Security Fund Contributions Payment Form 

 กรณีนายจางมีภูมลิำเนาหรือถิ่นท่ีอยูนอกราชอาณาจักร  
If the employer has domicile or permanent residence outside the Kingdom 
 สำเนาสัญญาจางเหมา หรือ 

A copy of service(s) provision contract, or 

 สำเนาสัญญาซื้อขาย หรือ 
A copy of sale contract, or 

 สำเนาเอกสารอ่ืนทีแ่สดงวาผูยื่นคำขอมีความจำเปนตองเขามาทำงานในราชอาณาจักร 
A copy of any other document(s) showing the necessity of the applicant’s coming to work in the Kingdom. 
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4.10 กรณีไมมีนายจาง  
  If the applicant does not have an employer 
  (1)   สำเนาเอกสารท่ีแสดงวาผูยื่นคำขอเปนผูมีความรูและประสบการณเหมาะสมกับงานที่ขอรับใบอนุญาต 
      A copy of document showing how the applicant is suitably knowledgeable and adequately experienced to perform           
                         the work for which the work permit is applied.  

  (2)   สำเนาสัญญาจางเหมา หรือ  
      A copy of service(s) provision contract, or 

     สำเนาสัญญาซื้อขาย หรือ  
     A copy of sale contract, or 

     สำเนาเอกสารอ่ืนทีแ่สดงวาผูยื่นคำขอมีความจำเปนตองเขามาทำงานในราชอาณาจักร  
     A copy of any other document(s) showing the necessity of the applicant’s coming to work in the Kingdom.  

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

 
  ลายมือชื่อ………………………………………………………..…..………. ผูยื่นคำขอ 
  Signature    Applicant 

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

เฉพาะเจาหนาที่ 
FOR OFFICIAL USE ONLY 

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

เจาหนาที ่
 

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

คำสั่งนายทะเบียน 

  อนุญาต ................................................................................................................... 
  อนุญาตโดยมเีงื่อนไข................................................................................................ 
  ไมอนุญาต เพราะ..................................................................................................... 
 

นายทะเบียน 
 

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

วันท่ี.................................................................. 

บันทึกขอมูลการรับเงิน 

 ใบเสรจ็เลมที่.............................................เลขที่................................................................ 
 วันท่ี................................................................................................................................... 
 
 

เจาหนาที่ผูออกใบเสร็จ 
 

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

วนัที่.................................................................. 

บันทึกขอมูลการอนญุาตทำงาน 

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

เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
 

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