คํารองขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
เอกสารสําคัญสําหรับยื่นคํารองขอแกไขฯ
1. กรอกแบบคํารองขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
2. ใบอนุญาตทํางาน พรอมสําเนา
3. สําเนาหนังสือเดินทาง
4. หนังสือมอบอํานาจจากคนตางดาวติดอากรแสตมป 10 บาท และสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
พรอมเอกสารหลักฐานตามกรณีของการแกไขเปลี่ยนแปลง
1.กรณีเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล / กรณีเปลี่ยนลายมือชื่อ

 หนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ กรณีเปลี่ยนลายมือชื่อ คนตางดาวตองมาลงลายมือชื่อตอหนาเจาหนาที่ในวันที่ยื่นแบบคํารองฯ

2. กรณีเปลี่ยนหรือแกไขสัญชาติ
 หนังสือรับรองจากสถานทูต

3. กรณีเปลี่ยนหรือยายที่อยูอาศัยของคนตางดาว

 เอกสารหรือหลักฐานที่ระบุการเปลี่ยนแปลงขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
- กรณีคนตางดาวเชาที่พักดวยตนเอง ใหแนบสําเนาสัญญาเชาที่พักอาศัย หรือสําเนาใบเสร็จคาเชาที่พักอาศัย (โดยมีรายละเอียด
สถานที่ตั้งอยางชัดเจนและครบถวน และตองมีการรับรองเอกสารจากผูใหเชา)
- กรณี ใชที่พักอาศัยที่เดียวกับสถานประกอบการ ใหแนบหนังสือยินยอมจากกรรมการผูมีอํานาจลงนาม และสําเนาหนังสือรับรอง
การจัดตั้งสถานประกอบการ เชน หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล โดยใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองพรอมประทับตรา
บริษัท พรอมสําเนาบัตรประชาชนของนายจาง หากนายจางเปนคนตางดาวใหแนบสําเนาใบอนุญาตทํางาน หรือนายจางผูนั้นไมได
ทํางานในประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานตองให Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอํานาจใหบุคคลใดบุคลหนึ่ง
ลงนามแทน
- กรณีพักอาศัยกับญาติหรือเพื่อน ใหแนบสําเนาทะเบียนบาน สําเนาหนังสือสัญญาเชา หนังสือรับรองยินยอมจากเจาของบานพรอมบัตร
ประจําตัวประชาชนของเจาของบานหรือผูเชาบาน และใหเจาของบานหรือผูเชาบานลงนามรับรองเอกสาร
- กรณีพักอาศัยอยูกับภรรยาหรือสามีใหแนบสําเนาทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนสมรส และสําเนาบัตรประชาชนของคูสมรสพรอม
ลงนามรับรองเอกสาร
- กรณีคนตางดาวไดรับใบสําคัญถิ่นที่อยูและใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวแลว ใหแนบสําเนาพรอมฉบับจริงและลงนามรับรองเอกสาร

4. กรณีเปลี่ยนแปลงแกไขชื่อสถานประกอบการ

 สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานประกอบการ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ระบุรายการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขแลว โดยกรรมการผูมี
อํานาจลงนามรับรองเอกสาร พรอมสําเนาบัตรประชาชนของนายจาง หากนายจางเปนคนตางดาวใหแนบสําเนาใบอนุญาตทํางาน หรือ
นายจางผูนั้นไมไดทํางานในประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานตองให Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอํานาจให
บุคคลใดบุคลหนึ่งลงนามแทน

5. กรณีเปลี่ยนแปลงแกไขรายละเอียดของสถานประกอบการตามประกาศของทางราชการ

 สําเนาหนังสือแจงรายการเปลี่ยนแปลงแกไขจากหนวยงานราชการ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและวัตถุประสงคท่ีระบุ
ขอความเปลี่ยนแปลง พรอมสําเนาบัตรประชาชนของนายจาง หากนายจางเปนคนตางดาวใหแนบสําเนาใบอนุญาตทํางาน หรือนายจางผู
นั้นไมไดทํางานในประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานตองให Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอํานาจใหบุคคลใดบุคล
หนึ่งลงนามแทน

6. กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทธุรกิจ

 สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานประกอบการ เชน หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
 สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ.01 และสําเนาแบบแจงการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ภ.พ. 09
 สําเนาบัตรประชาชนของนายจาง หากนายจางเปนคนตางดาวใหแนบสําเนาใบอนุญาตทํางาน หรือนายจางผูนั้นไมไดทํางานในประเทศ
ไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานตองให Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอํานาจใหบุคคลใดบุคลหนึ่งลงนามแทน

www.doe.go.th/alien

โทร. 0-2245-2745, 0-2245-2306, 0-2248-7202

เลขที่รับ (NO.) ……………………………..
วันที่รับ (DATE)……………………………..
ชื่อผูรับ (NAME OF OFFICER) .…………………………….
คํารองขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
APPLICATION FOR CHANGING ITEMS IN WORK PERMIT
1. ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว ………………………………………………………………… สัญชาติ ……………………………………………
NAME OF APPLICANT MR./MRS./MISS
NATIONALITY
2. ที่อยูในประเทศไทย เลขที่ …………………………………………………………ตรอก / ซอย ……………………..……………………………..
ADDRESS IN THAILAND
LANE
ถนน ………………………………………………..……………………. ตําบล…………………………………………….……………………………......
ROAD
SUB-DISTRICT
อําเภอ ………………………..…………………….จังหวัด ……………………..………..….…………. โทรศัพท ...……..………………………….
DISTRICT
PROVINCE
TEL.
3. ชื่อนายจางหรือสถานประกอบการ ……………………………………………………………………………………………………………………….
NAME OF COMPANY OR EMPLOYER
ที่อยู / สํานักงาน เลขที่…………………………………………….…….. ตรอก / ซอย………………….…………………………………………..
ADDRESS
SUB-DISTRICT
อําเภอ ……………………………….………………….จังหวัด …………………………….……..……. โทรศัพท ……………………………………
DISTRICT
PROVINCE
TEL.
4. ตําแหนงอาชีพหรือวิชาชีพที่ไดรับอนุญาต …………………….……………………………………………………………………………………….
PRESENT POSITION
5. ทองที่ที่ไดรับอนุญาต ………………………………………………..………………………………………………………………………………………..
LOCALITY OF WORK
6. ใบอนุญาตทํางานเลขที่ …………………..……………………………………… ออกให ณ วันที่ ………………..…………………………………
WORK PERMIT NO.
DATE OF ISSUE
ณ จังหวัด ……………………………….…………………………………………….
AT PROVINCE
7. รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลงแกไขและเหตุผลความจําเปน DETAIL AND REASON(S) FOR CHANGE AN ITEM(S) IN
THE WORK PERMIT
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ
I HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVE STATEMENTS ARE TRUE IN EVERY RESPECT
ลงชื่อ …………………………………………… ผูยื่นคํารอง
SIGNATURE
APPLICANT
วันที่ ……. เดือน …….…………………. พ.ศ………………
DATE MONTH
YEAR
ความเห็นของพนักงานเจาหนาที่……………………………………………..………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ ………………………………………………………….
วันที่ ……. เดือน …….…………………. พ.ศ………………
คําสั่งของนายทะเบียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ ……………………………………………….………….
วันที่ ……. เดือน …….…………………. พ.ศ………………

Duty Stamp
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Remark In case grantorperfer to limit the authorizationgivingto the granteeit could be done by usingthe other
forms of power of attorney.

