แบบ นจ. ๒
คาร้องขอนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
Application Form for bringing foreign worker to work with employer in the Kingdom of Thailand
(สัญชาติ.............................................. ) (Nationality……………………….………)

๑. ข้าพเจ้า (นายจ้าง/สถานประกอบการ).......................................
………………………………………………………………………………………..
ประเภทธุรกิจ/กิจการ.................................................................
เลขที่.................หมู่ท.ี่ ............ตรอก/ซอย...................................
ถนน.......................................แขวง/ตาบล.................................
เขต/อาเภอ............................จังหวัด..........................................
โทรศัพท์.................................โทรสาร........................................
๒. แต่งตั้งให้บริษัทประเทศต้นทาง ชื่อ……………………....................
……………………………………………………………………….………….….
ที่อยู่...........................................................................................
……………………………………………………………………….…..………...
ตามหนังสือแต่งตั้งลงวันที่................/………………./…….…………
๓. ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าว จานวน............................คน
งานกรรมกร
เพศชาย จานวน...........คน เพศหญิง จานวน...........คน
งานรับใช้ในบ้าน
เพศชาย จานวน...........คน เพศหญิง จานวน...........คน
งานช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล
เพศชาย จานวน...........คน เพศหญิง จานวน...........คน
งานอื่นๆ (ระบุ)...................
เพศชาย จานวน...........คน เพศหญิง จานวน...........คน
๔. คุณสมบัติที่ต้องการ : อายุ......ปี ส่วนสูง............น้าหนัก..........
๕. สถานที่ทางานของคนต่างด้าวในประเทศไทย
เลขที่...............หมู่ท.ี่ ............ตรอก/ซอย...................................
ถนน.....................................แขวง/ตาบล.................................
เขต/อาเภอ..........................จังหวัด..........................................
๖. ระยะเวลาการจ้าง...............ปี..................เดือน
๗. ค่าจ้าง........................บาท ต่อวัน/เดือน
๘. ชั่วโมงการทางานปกติ...................ชั่วโมง
๙. วันหยุดประจาสัปดาห์.......วัน วันหยุดพักผ่อนประจาปี......วัน
วันหยุดตามประเพณี........วัน
๑๐. คนต่างด้าวจะเดินทางเข้ามาผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง............
..................................................................................................
๑๑. คนต่างด้าวเข้ารับการอบรมที่ศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิ้นสุด
การจ้าง จังหวัด..........................................................................
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะดาเนินการให้คนต่างด้าวที่ขอ
นามาทางานปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
ลายมือชื่อ........................................................................
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .............

1. (Employer/Company)……………………………………………..………………….……
……………………………………………………………………………………………................
Type of business……………………………………………………………………………..
Address No…………………..Moo…………Soi………...………………………………..
Road……………………………………….Sub-District…………………………..…………
District…………………………………….Province.…………………………………………
Telephone………………………………Fax…………………………….…………………...
2. The name of authorized company from the country of origin….…….
…………………………………………………………………………………………………………
Address……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Concerning the Power of Attorney on (date).……../..………./………….
3. We would like to hire.....……………(number of) foreign worker (s).
Labourer
Male ……………person (s)
Female …………….person (s)
Domestic Worker
Male ……………person (s)
Female …………….person (s)
Mechanic on Fishing vessel
Male ……………person (s)
Female …………….person (s)
Other (specify)............................
Male ……………person (s)
Female …………….person (s)
4. Qualification : Age…………year (S) Height…………….. Weight…………….
5. Place of work of foreign worker in Thailand
Address No………………..…..Moo…………Soi …………………………………………
Road…………………………….…..Sub-District…………………………………………….
District………………………..……..Province……………………………………………….
6. Period of employment………….......year (s).................month (s)
7. Wage ……………….bath per/day/month
8. Number of normal working hours………………hours.
9. Weekly holiday…………….…day (s) Annual leave………….…day (s)
Thai official holiday………….…day (s)
10. The Immigration checkpoint which foreign worker will enter………
........................................................................................................................
11. Foreign Worker received training at Post-Arrival and Repatriation
Center,………………………………………………………………………….Province
We hereby accept that all processes of bringing foreign workers
to work shall comply with the Thai laws and regulations.
Signature………………………………………..…………………………………
Date……….Month………....…….Year…………..…

แบบ นจ.๑

การแจงความตองการจางคนตางดาว
เรียน …....................................................………………………………………………….

เลขที่รับ.................................
สถานที่รับ..............................
วันที่รับ..................................

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (นิติบุคคล)
ชื่อนายจาง..................................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
ประเภทธุรกิจ/กิจการ.................................................................................................................................
สถานที่ตั้ง ชื่ออาคาร/หมูบาน.............................................................................หองเลขที่....................ชั้นที่...........เลขที่.............................หมูที่...........ซอย.........................................ถนน.............................................................
แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย ...............โทรศัพท.............................โทรสาร...........................สถานที่ใกลเคียง.......................................
จํานวนลูกจาง ณ วันแจงทั้งหมด....................คน คนไทย....................คน คนตางดาว....................คน ขอจางคนตางดาวเพิ่ม จํานวน...............................คน
จํานวนลูกจางคนตางดาวที่มีใบอนุญาตทํางานแลว (คน)
จํานวนลูกจางคนตางดาวที่ขอจางใหม (คน)
อัตราคาจาง ระยะเวลา
สัญชาติกัมพูชา สัญชาติลาว สัญชาติเมียนมา สัญชาติเวียดนาม
สัญชาติกัมพูชา สัญชาติลาว สัญชาติเมียนมา สัญชาติเวียดนาม
ชื่อตําแหนง
(บาท/วัน/ การจาง
รวม
รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
เดือน)
(ป)
งานกรรมกร
งานรับใชในบาน
งานชางเครื่องยนต
ในเรือประมงทะเล
อื่นๆ (ระบุ)...................
...................................
พรอมนี้ขาพเจาไดยื่นเอกสารและหลักฐานตามรายการ ดังตอไปนี้
กรณีบุคคลธรรมดา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
กรณีนิติบุคคล สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือสําเนาใบอนุญาตทํางาน กรณีคนตางดาว
สําเนาทะเบียนพาณิชย
สําเนาทะเบียนเรือ
สําเนาทะเบียนอาชญาบัตร

เฉพาะเจาหนาที่
๒. ความเห็นของพนักงานเจาหนาที่
สําเนาโฉนดที่ดิน
การพิจารณาอนุญาตจํานวนคนตางดาว
เห็นควรอนุญาต จํานวน......................คน
สําเนาใบอนุญาตโรงงาน/โรงเรียน ๑. การตรวจเอกสารและหลักฐาน
ไมอนุญาต เหตุผล..................................................................................
สําเนาสัญญากอสราง/รับจางทําของ
ครบถวน
...............................................................................................................
แผนที่ตั้ง
ไมครบถวน..........................................................................................
สําเนาสัญญาการนําคนตางดาว
.............................................................................................................
ลงชื่อ ..............................................................พนักงานเจาหนาที่
มาทํางานกับนายจางในประเทศ
.............................................................................................................
(.............................................................)
หนังสือมอบอํานาจ
วันที่ .........................................................
อื่นๆ................................................
.......................................................

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ....................................................................................... นายจาง/ผูรับมอบอํานาจ
(........................................................................................)
วันที่ ..........................................................................................

๓. คําสั่ง จัดหางานจังหวัด/ผูอํานวยการสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
ลงชื่อ.........................................................เจาหนาที่ผูตรวจเอกสาร
อนุญาต จํานวน......................คน
(........................................................)
ไมอนุญาต เหตุผล..................................................................................
วันที่.........................................................
ลงชื่อ.................................................................
(..........................................................)
วันที่.............................................................

เฉพาะเจ้าหน้าที่

แบบ ตท. ๒
Form WP. 2

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF
EMPLOYMENT

กระทรวงแรงงาน
MINISTRY OF LABOUR

FOR OFFICIAL USE ONLY

เลขรับที…่ …………………..……..……………….………....……..
คําขอเกี่ยวกับการทํางานของคนต่างด้าวซึง่ ได้รับอนุญาต วันที่รับ.................................……..…………......................
ให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ชื่อผู้รับ……………………………..……..……….….………....…...
ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่าง ใบอนุญาตเลขที่…………..……..……………..…….….
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่น ออกให้เมื่อ……………………..……..……………………..…….
APPLICATION CONCERNING WORK PERMIT OF AN ALIEN
จังหวัด…………………………..……..…….…….……….…….......
WHO IS PERMITTED TO ENTER INTO THE KINGDOM UNDER
หมายเลขประจําตัวคนต่างด้าว
THE LAW ON IMMIGRATION ACCORDING TO THE MEMORANDUM
OF UNDERSTANDING ON COOPERATION IN THE EMPLOYMENT OF
WORKERS BETWEEN GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND
AND OTHER NATIONAL GOVERNMENTS

……………………………………………..….……………….………...…….

คําขอรับใบอนุญาตทํางานตามมาตรา ๙ (ในข้อ ๓ กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ ๓.๑ (๑))
APPLICATION FOR A WORK PERMIT UNDER SECTION 9 (For Item No. 3, please complete the application only on item No. 3.1 (1) )

คําขอรับใบอนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา ๑๑ (ในข้อ ๓ กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ ๓.๑ (๒))
APPLICATION FOR A WORK PERMIT ON BEHALF OF AN ALIEN UNDER SECTION 11
(For Item No. 3, please complete the application only on item No. 3.1 (2))

คําขอต่ออายุใบอนุญาตทํางานตามมาตรา ๒๓ (ในข้อ ๓ กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ ๓.๒)

APPLICATION FOR A RENEWAL OF A WORK PERMIT UNDER SECTION 23
(For Item No. 3, please complete the application only on item No. 3.2)

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา ๒๕ (ในข้อ ๓ กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ ๓.๓)

APPLICATION FOR A SUBSTITUTE OF A WORK PERMIT UNDER SECTION 25
(For Item No. 3, please complete the application only on item No. 3.3)

คําขอเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงานตามมาตรา ๒๖ (ในข้อ ๓ กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ ๓.๔)

APPLICATION FOR CHANGE OR ADDING OF CATEGORY OF WORK OR NATURE OF WORK UNDER SECTION 26
(For item No. 3, please complete the application only on item No. 3.4)

คําขอเปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้างตามมาตรา ๒๖ (ในข้อ ๓ กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ ๓.๕)
APPLICATION FOR CHANGE OR ADDITION OF AN EMPLOYER UNDER SECTION 26
(For Item No. 3, please complete the application only on item No. 3.5)

คําขอเปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทํางานตามมาตรา ๒๖ (ในข้อ ๓ กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ ๓.๖)
APPLICATION FOR CHANGE OR ADDITION OF LOCALITY OF WORK OR PLACE OF WORK UNDER SECTION 26
(For Item No. 3, please complete the application only on item No. 3.6)

คําขอเปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขตามมาตรา ๒๖ (ในข้อ ๓ กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ ๓.๗)
APPLICATION FOR CHANGE OR ADDITION OF CONDITIONS OF WORK UNDER SECTION 26
(For Item No. 3, please complete the application only on item No. 3.7)

1. ข้อมูลคนต่างด้าว
Alien’s Information

1.1 ชื่อคนต่างด้าว

นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………..…………….………………………....…………..……………….……………………....
Name of alien
Mr./Mrs./Miss
สัญชาติ………………..………………………………………………………………………………………….เกิดวันที่…………………………………………………………..…….อายุ…..….....ปี
Nationality
Date of birth
Age
Years

2
1.2 ที่อยู่ในต่างประเทศ………………….………………………………………………………………………………………………………………….…...…………………………………………………………..……………………………..………
Address in abroad

ประเทศ…………………………………………………………….……………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………………………………..……………..…………………………………….…….....
Postcode

Country

1.3 ที่อยู่ในประเทศไทย เลขที…่ ……………………………....…..หมู่ที่/อาคาร……….…………………………………….….……..ซอย………......................................................
Address in Thailand No.

Moo/Building

Soi

ถนน………………………………………………ตําบล/แขวง……………...……………………..….…….….……..อําเภอ/ เขต……………….……..………………………………………..……..
Thanon

Tambon/Khwaeng

Amphoe/Khet

จังหวัด………………………………….…...รหัสไปรษณีย…์ .………....…………….....โทรศัพท์…………………….….……....……….โทรสาร………………………………………………
1.4

1.5

Changwat

หนังสือเดินทาง

Postcode

Telephone

Facsimile

เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง……………….……………………………………….……………………….……………………………………………

Passport
Document in lieu of passport
เลขที…่ ……………………………………….…..ออกให้ท…ี่ …………….…….……………………….….……….……..…ประเทศ…….…………….………….……………………………….…
No.
Issued at
Country
ออกให้วันที่……………………….……….………………………………………….….……..ใช้ได้ถึงวันที…่ ………….………………………..………….………….………………………………
Date of issue
Valid until
ตรวจลงตราประเภท……………..………………………….…เลขที…่ ………………….………………………..………ออกให้ท…ี่ ………………….…………………………......……………..
Type of visa
No.
Issued at
ออกให้วันที่……………………………………………….………………………………………..ใช้ได้ถึงวันที…่ …………………….……………….……….…………………………………………….....
Date of issue
Valid until
เดินทางมาถึงราชอาณาจักร เมื่อวันที…่ ………………………...…………………………………………….………………………………………………………..…….…………………...……
Date of arrival at the Kingdom
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ที่ทําการตรวจคนเข้าเมือง………………………………………………………………….....……...
Having received a permission from an immigration officer at the immigration checkpoint
ให้อยู่ในราชอาณาจักร ถึงวันที.่ ...................................................................................................................................................................................................................
To be able to stay in the Kingdom until

2. ข้อมูลการทํางาน
Work Information

2.1

ไม่เคยมีใบอนุญาตทํางาน
No work permit

เคยมีใบอนุญาตทํางาน เลขที…่ ……………………………………………………….…ออกให้ที่ (จังหวัด) ………….……………………………………………………………

Had been granted a work permit No.
Issued at (Changwat)
ใบอนุญาตทํางานปัจจุบัน เลขที…่ …………………...……………………………..... ออกให้วันที่………………………………………………….………………………….…..….
Present work permit No.
Date of issue
ออกให้ที่ (จังหวัด)……………………..………..………………………………………………….ใช้ได้ถึงวันที…่ ………………………..................................................................
Issued at (Changwat)
Valid until

2.2

3. ข้อมูลการขออนุญาต

Application Information

3.1 (1)
(2)

ขอรับใบอนุญาตทํางาน
Apply for a work permit

ขอรับใบอนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าว

Apply for a work permit on behalf of an alien

ประเภทงานที่ขออนุญาต….…………………………......................................................................................................................................…………………………………………………………………
Category of work being applied

3
ลักษณะงาน
Nature of work in detail
………………………………………………………………………………...…………………………………………….………………………………………………….……………………….………………………...…………………….………………….
………………………………………………………………………………...…………………………………………….………………………………………………….……………………….………………………...…………………….………………….
………………………………………………………………………………...…………………………………………….………………………………………………….……………………….………………………...…………………….………………….

ตําแหน่งหน้าที่ / อาชีพ / วิชาชีพ………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Title / Occupation / Profession
ชื่อนายจ้าง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………………….
Name of employer
ที่อยู่ เลขที…่ …………….………………………….หมู่ที่/อาคาร……………………………………………………….ซอย………………………………………………………………….
Address No.
Moo/Building
Soi
ถนน…………………………………………………….….ตําบล/แขวง………….……………….……………….……..…อําเภอ/เขต………………………………………………………….
Thanon
Tambon/Khwaeng
Amphoe/Khet

จังหวัด……….……………….……………….…รหัสไปรษณีย…์ ………….…….…………………โทรศัพท์……………….………….……………………โทรสาร……….…………………………………………
Changwat

Postcode

Telephone

Facsimil

สถานที่ทํางานของคนต่างด้าว เลขที…่ ..…………………….…….....…หมู่ท/ี่ อาคาร………….……………………….………....……ซอย………………………………..…….….…….….……...
Place of work

No.

Moo/Building

Soi

ถนน………………………………………..…………..………..ตําบล/แขวง…………………………………….……….…..……..………..อําเภอ/เขต……..…..………………………………………….………….………..
Thanon

Tambon/Khwaeng

Changwat

Postcode

Amphoe/Khet

จังหวัด………………...............................................รหัสไปรษณีย…์ …..………………….….………โทรศัพท์…….………..……………..………………โทรสาร…………………….…………..…………
Telephone

(ระบุสถานที่ทาํ งาน ถ้ามีมากกว่าหนึ่งแห่ง)

Facsimile

(In the case where there are more than one place of work, please specify all)

3.2

…………………………………………………………………..………………...…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….……………..……..
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……...…………………….....…..
…………………………………………………………………………………..…………...………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
ขอต่ออายุใบอนุญาตทํางาน………………………………………………………………ปี………………………………………….…………...เดือน………………………………………...……………..วัน

Apply for a renewal of a work permit for

Year (s)

Month (s)

Day (s)

ตั้งแต่วันที่………………………………………………………………………….…………………..…….……จนถึงวันที…่ ……………………..………………………………………………………………………………….…………
3.3

from

ขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน

to

Apply for a substitute of a work permit

กรณีเสียหาย

เสียหาย เมื่อวันที…่ …………………………………………..…………………………………………………………………………….………………….…….…………….…

Damage

Date of the damage

กรณีสูญหาย

สูญหาย เมื่อวันที…่ …………………………………………………..……………………………………………………………………………..………………….….……….…

Lost

Date of the lost incurred

แจ้งความเลขที่…………….…………………..……………………………………….………….……..……วันที่……………………..…...…………..…….………..………………..………………………….………………………...
Police daily record No.

Date of issue

ณ สถานีตํารวจ……………………….……………………………………………………………………………………………………..…………
Issuing police station

3.4

ขอเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน

Apply for change or addition of category of work or nature of work

เปลี่ยนประเภทงาน / ลักษณะงาน
To change category of work / nature of work

เพิ่มประเภทงาน / ลักษณะงาน
To add category of work / nature of work
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(1) ประเภทงานใหม่……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………
New category of work

(2) ลักษณะงานใหม่

New nature of work
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..………………………….
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………............…..…………..….....……………………….

(3) เหตุผลในการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานหรือลักษณะงาน
Reason(s) for change or addition of category or nature of work
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..………………………….
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………..………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………..………………………….….

3.5

ขอเปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง
Apply for change or addition of an employer

เปลี่ยนนายจ้าง
To change employer

เพิ่มนายจ้าง

To add employer

(1) ชื่อนายจ้างใหม่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………...
Name of the new employer

ที่อยู่เลขที…่ …………….……………………………….…..….หมู่ที่/อาคาร……………...…………………………………….…..…..………ซอย………………….………………………………………..…………
Address No.

Moo/Building

Soi

ถนน…….……………………………………………………ตําบล/แขวง…….……………………………..…………………………..อําเภอ/เขต………………..……..………………………………………...……
Thanon

Tambon/Khwaeng

Amphoe/Khet

จังหวัด……….……………….……………….…รหัสไปรษณีย…์ ………….…….………………โทรศัพท์……………….………….…………………โทรสาร……….………………………………………
Changwat

Postcode

Telephone

Facsimile

(2) เหตุผลในการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง
Reason(s) for change or addition of an employer
..............................................................................………………………………………………………………………...…….…………………....................................……………………………………………………………
..................................................................................................................................................………………………………………………………………………...…….………………….....................................

3.6

...................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………...…….……………........

ขอเปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทํางาน

Apply for change or addition of locality of work or place of work

เปลี่ยนท้องที่ทาํ งาน / สถานทีท่ ํางาน
To change locality of work / place of work

เพิ่มท้องที่ทํางาน / สถานที่ทาํ งาน

To add locality of work / place of work

*กรณีการเปลีย่ นหรือเพิ่มท้องที่ทํางานให้กรอกทั้ง (1) และ (2)
In case of applying for change or addition of locality of work, please complete both (1) and (2)

(1) ท้องที่ทํางานใหม่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…………
New locality of work

(2) สถานทีท่ ํางานใหม่

New place of work

เลขที…่ …………………………………………….……...….หมู่ที่/อาคาร…………...……………………………………………………….………..ซอย…………………………………………………………...............
Place of work No.

Moo/Building

Soi
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ถนน………………...................................................…ตําบล/แขวง…………………………………………………….…......…อําเภอ/เขต………………….………………………….…….……………...
Thanon

Tambon/Khwaeng

Amphoe/Khet

จังหวัด………….………………………………….…….…รหัสไปรษณีย…์ .…...…………………….…โทรศัพท์…….….………..……………………….โทรสาร………..……………….………….…....
Changwat

Postcode

(ระบุสถานที่ทาํ งาน ถ้ามีมากกว่าหนึ่งแห่ง)

Telephone

Facsimile

(In the case where there are more than one place of work, please specify all)
..............................................................................………………………………………………………………………...…….…………………....................................……………………………………………………………
..................................................................................................................................................………………………………………………………………………...…….………………….....................................
.....................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………...…….……………........

(3) เหตุผลในการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทํางาน

Reason(s) for change or addition of locality of work or place of work
..............................................................................………………………………………………………………………...…….…………………....................................……………………………………………………………
..................................................................................................................................................………………………………………………………………………...…….…………………...................................
...................................................................................................................................................………………………………………………………………………...…….…………………....................................

3.7

ขอเปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไข

Apply for change or add of conditions

เปลี่ยนเงื่อนไข

To change conditions of work

เพิ่มเงื่อนไข

To add conditions of work

(1) เงื่อนไขใหม่

New conditions of work
..............................................................................………………………………………………………………………...…….…………………....................................……………………………………………………………
..................................................................................................................................................………………………………………………………………………...…….…………………….................................
.....................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………...…….……………....

(2) เหตุผลในการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไข

Reason(s) for change or addition of working conditions
............................................................................................................................................................................................................………………………………………………………….…...…….……….
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. เอกสารและหลักฐาน

Documents and Evidences

พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
Together with this application, I have attached herewith the following documents and evidences:

4.1 กรณียื่นคําขอรับใบอนุญาตทํางาน คําขอต่ออายุใบอนุญาต และคําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
In case of Application for a work permit, Application for a renewal of a work permit and Application for change of items
in work permit.

(1)

สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
Copy of passport, or

สําเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
Copy of document in lieu of passport.

(2)

สําเนาหลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร
Copy of evidence of permission to enter into the Kingdom.
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(3)
(4)

หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยทํางาน
พร้อมทั้งหลักฐานประกอบเหตุผลดังกล่าว

Work recommendation of a prospective employer describing reasons for not employing a person of Thai nationality to work,
together with supporting evidences.

กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา

In case the employer is a Natural Person

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
Copies of Identification card and house registration of prospective employer, or

สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ
Copy of Passport of a prospective employer, or

สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง

Copy of Certificate of permanent residence of prospective employer.

กรณีนายจ้างเป็นนิตบิ ุคคล

In case the employer is a Juristic Person

สําเนาเอกสารรับรองของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน
หรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและดําเนินงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย

Copy of Certificate of a relevant Government agency stating the business of a prospective employer has legally been
registered or granted a license to establish and operate, and the type of business has been specified.

(5)

ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม ทีร่ ับรองว่าผู้ยื่นคําขอไม่เป็น
บุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในมาตรา ๑๐
Certificate from medical practitioner under the law on medical treatment professional stating that an applicant
is not a person of unsound mind or suffering from mental infirmity, and is free from any defects as prescribed
in Ministerial Regulation issued under section 10.

(6)

รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ ซม. จํานวน ๓ รูป
3 Photos (size 3 x 4 cm)

(7)

แผนทีแ่ สดงทีต่ ั้งของสถานที่ทํางาน
Map showing the location of place of work

(8)

ใบอนุญาต (เฉพาะกรณียื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตหรือคําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต)
Work Permit (In case of Application for a renewal of a work permit or Application for change of items in work permit.)

4.2 กรณียื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
In case of Application for a substitute of a work permit

(1)

ใบอนุญาตที่เสียหาย หรือ
Damaged Work Permit, or

หลักฐานการรับแจ้งความของเจ้าพนักงานตํารวจ
Police daily record

(2)

รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ ซม. จํานวน ๓ รูป
3 Photos (size 3 x 4 cm)

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

ลายมือชื่อ………………………………………………………………………..………….……….……ผู้ยื่นคําขอ
Signature

Applicant

วันที่……………………………………………………………………………………………..…………..……
Date
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เฉพาะเจ้าหน้าที่
การพิจารณาคําขอ
๑. การตรวจเอกสารหลักฐาน
เอกสารและหลักฐานครบถ้วน
เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน

FOR OFFICIAL USE ONLY

……………………………………..……………………..……………………………………………………..……………………..………………………..………………………………………………………………………………….…………..…….……
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…...

๒. ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่
เห็นควรอนุญาต
เห็นควรไม่อนุญาต เหตุผล

ลายมือชื่อ………..……………………………………………………………………………..………..….....
(………..…………………………………..………………………………………………………...)
ตําแหน่ง………..………………………………………..………………………………………………….........
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสาร
วันที…่ ……..……………………………………...……………………………………………………..…..............

……………………………………..……………………..……………………………………………..……………………………………..……………………..………………………………………………...………..…………………….………..………
……………………………………..……………………..……………………………………………..…….……………………………………………..……………………..……………………………………………………..………………………..……
……………………………………..……………………..……………………………………………..………………………………………..……………………..……………………………………………………..……………………………….….…….

ลายมือชื่อ………..………………………………………………………………..………..…....…….….....
(………..…………………………………………………………………..………..…....…...…...)
ตําแหน่ง………..…………………………………….……….…..…………………………..………..….........
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที…่ ……..…………………………………………………………………………..………..….....……….…..…

๓. คําสั่งนายทะเบียน
อนุญาต
ไม่อนุญาต เหตุผล……………………………………..……………………..……………………………………..……………………..………………………………………………...………..…………………….………..………..…
……………………………………..……………………..……………………………………………..…….……………..……………………..………………………………………………...………..…………………….………..………………....…..…
……………………………………..……………………..………………………………………………..………………..……………………..………………………………………………...………..…………………….………..…………………....….…

ลายมือชื่อ………..……………………………………………..………..…....…….…………..….….....
(………..………………………………………….……..………..…....…….………….….……)
ตําแหน่ง ………..………………………………………….…………………………………………….......
นายทะเบียน
วันที่………..………………………………………………..................................................................
บันทึกข้อมูล ใบเสร็จเล่มที…่ ..………………………..………..…....…….…....….…เลขที…่ ..…………..………..…....…….………………………………...………….…………
ลายมือชื่อ………..……………………………………………………………………………..………….....
(………..……………………………………..…………………………………………….………)
ตําแหน่ง………..……………………………………………………………………………………………......
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
วันที่………..……………………………………………………………………………..………………...…..…….
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