ที่ ...................
No.

(สวนราชการเจาของเรื่อง)

(Responsible Organization)

หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา (คนตางดาว)...............................................................

This certificate to certify that (migrant worker’s name)

สัญชาติ.................................. เลขที่บัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย.............................................................
Nationality

Non-Thai Identification card No

ไดรั บอนุ ญาตทํ างาน/เปน ผูติ ดตามแรงงานที่ ทํา งาน กั บนายจ าง (ชื่อ นายจา ง).....................................................
who is permitted to work/to be a dependent of the worker working with employer (name of employer)
ที่อยูนายจาง..........................................................................................................................................................
Address of employer

มี ค วามประสงค จ ะเดิ น ทางกลั บ ประเทศต นทางเพื่ อ ร ว มงานประเพณี ส งกรานต ประจํา ป พ.ศ. ๒๕๖๐
desires to return to his/her country of origin during Songkran Festival 2017

และขอความร วมมื อพนั กงานเจ าหน าที่ ตรวจคนเข าเมืองประจํ าด านตรวจคนเข าเมื องอนุ ญาตให แก แรงงานต างด าว
เดินทางเขา-ออกราชอาณาจักร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ตอไป
and the competent authorities of Immigration Bureau at the checkpoints are requested for the
cooperation in allowing the departure and arrival of the migrant worker according to the cabinet’s
resolution on 14 March 2017.

ใหไว ณ วันที่ ............. เดือน ..................... พ.ศ. ................

Issued on

Month

Year

(ลงชื่อ)............................................................

(Signature)

นายทะเบียน
(Registrar)

………………………………………………………………
ประทับตราขาออก
(Departure Stamp)

……………………………………………………………
ประทับตราขาเขา
(Arrival Stamp)

หมายเหตุ ๑. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ดานตรวจคนเขาเมืองแหงใด ใหเดินทางกลับเขามา ณ ดานตรวจคนเขาเมื องแหงนั้น
1.The departure and arrival from and to the Kingdom shall be done at the same immigration
checkpoint.
๒. ใหถื อหนัง สือ รับ รองฉบั บนี้ คูกั บบั ตรประจํา ตัว คนซึ่งไมมี สัญ ชาติไ ทย (บั ตรสี ชมพู) เป นหลัก ฐานเพื่ อแสดง
ตอเจาหนาที่ตลอดการเดินทางจนกลับถึงสถานที่ทํางาน
2. It is required to hold this certificate with a non-Thai identification card (pink card) as a proof
to show to officer throughout traveling until returning to work.
๓. ผอ นผัน ใหเดิน ทางระหว างวัน ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวั นที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยจะตองเดินทางกลั บ
เขามาในราชอาณาจักรไมเกินวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
3. The migrant workers are allowed to travel during 5 April 2017 and 30 April 2017 and they
shall return to the Kingdom not later than 30 April 2017.
๔. หากมีขอสงสัย/สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท..................... (สจจ./สจก. ๑-๑๐)
4. Any question/further information, please contact ………..………… ( Provincial Employment
Office/Bangkok Employment Office area 1-10)

คํารองขอหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศตนทางเพื่อรวมงานประเพณีสงกรานต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
ชื่อนายจาง/สถานประกอบการ .......................................................................................................................................................
ที่อยู .................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท (ที่สามารถติดตอไดสะดวก) ............................................................
แรงงานตางดาวทั้งหมด จํานวน............คน : ชาย............คน หญิง............คน และผูติดตาม............คน
ประกอบดวย สัญชาติกัมพูชา............คน ลาว............คน เมียนมา............คน
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

เพศ

อายุ

สัญชาติ

เลขที่บัตรประจําตัวคนซึ่ง ไมมีสัญชาติไทย

ลงชื่อ………………………………………….……...ผูยื่น
(…………….……………………..……………..)

หมายเหตุ ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) หนา-หลัง

