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สําหรับเจาหนาที่

For official use only

เลขรับที่.................................................
Registration No.

วันที่………………………………….......………
Date

ลงชื่อ......……………..…........……ผูรบั แจง

แบบแจงเขาทํางานของคนตางดาว

Signature

ตามมาตรา ๖๔/๒
(สําหรับคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหทํางาน)

Official Name

Notification Form of the Commencement of Work for a Foreigner
Pursuant to Section 64/2
(For a foreigner who is permitted to work)

วันที่…………………………………………………………..

Date

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว....……………………………...........................……………………………………………………………………
I, Mr./Mrs./Ms.

สัญชาติ..................................... เพศ........................... อายุ..................... หนังสือเดินทาง/เอกสารอื่นที่ใชแทนหนังสือเดินทาง
Nationality

Gender

Age

Passport/Document in lieu of Passport

เลขที่.........................................................พักอาศัยอยูเลขที่.................................................. หมูที่................................................
No.

Address No.

Village No.

ซอย.................................................ถนน...................................................... ตําบล/แขวง.............................................................
Soi/Alley/Lane

Road/Street

Sub-district

อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด...................................................... เบอรโทรศัพท……………….....…………..............….
District

Province

Telephone

ขอแจงวาไดเขาทํางานกับนายจางชื่อ.............................................................................................................................
I would like to notify the commencement of work with an employer, Name

เลขบัตรประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล.......................................................................................................................

Identification/Juristic Person Registration No.

ประเภทกิจการ…………………......................……………….………..…… ตั้งแตวันที่................................................................................
Type of Business

From the date

ใบอนุญาตทํางานเลขที่...................................................... ลักษณะงานหลักที่ทํา...........................................................................
Work Permit No.

Nature of Work

สถานที่ทํางานตั้งอยูเลขที่......................หมูที่....................... ซอย....................................... ถนน...................................................

Place of Work: Address No.

Village No.

Sub-district

District

Soi/Alley/Lane

Road/Street

ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต..................................................... จังหวัด......................................................
Province

เบอรโทรศัพท.................................................
Telephone

ขอรับรองวาขอความขางตนเปนจริงทุกประการ

I hereby certify that all particulars given above are true and correct in all respects

ลงชื่อ..............................................................

Signature

(………………………………………………………..)
คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหทํางาน
The foreigner who is permitted to work

ไดรับแจงแลว

I have been notified

ลงชื่อ..............................................................

Signature

(………………………………………………………..)
นายทะเบียน
Registrar

วันที่………………………………………………….

Date

(ดานหลัง)

(Back of the Form)

เอกสารหรือหลักฐานประกอบการจาง

Documents or Proofs for the Notification

คนตางดาวแจงดวยตนเอง

For a foreigner who notifies the commencement of work by himself/herself

สําเนาหนังสือเดินทาง/หนังสือเดินทางชั่วคราว/เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง/เอกสารอื่นที่ทางการไทยออกให

Copy of passport/temporary passport/document in lieu of passport/other document(s) issued by Thai Government Agency

________________________________________________________________________________
คนตางดาวมอบอํานาจใหแจงแทน

For a foreigner who notifies the commencement of work through a power of attorney

๑. ใบมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมปใหครบถวน

1. Power of Attorney with Stamp Duty in the required amount

๒. เอกสารประกอบการมอบอํานาจ

2. Documents attached to the Power of Attorney

(๑) สําเนาหนังสือเดินทาง/หนังสือเดินทางชั่วคราว/เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง/เอกสารอื่นที่ทางการไทยออกให
ของผูมอบอํานาจ

(1) Copy of passport/ temporary passport /document in lieu of passport/other document(s) issued by Thai Government
Agency of the Grantor (the foreigner);

(๒) บัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ (เจาหนาที่จัดทําสําเนาให) หรือ

(2) Identification Card of the Grantee (Official shall make a copy of such document) or;

(๓) อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………............................................................................

(3) Other (Indicate)

 เอกสารครบ

Documents are complete.

 เอกสารไมครบถวน โดยขาดออกสาร.......................................................................................................
Documents are incomplete. The missing document(s) is/are

ลงชื่อ..................................................เจาหนาที่

Signature

Official

(………………………………………………)

วันที่…………………………………………………….

Date

ลงชื่อ.....................................................

Signature

(………………………………………………)
นายทะเบียน
Registrar

วันที่…………………………………………………….

Date

