ศู น ย์ บ ริ ก ารวี ซ่ า และใบอนุ ญ าตทางาน
ฉบับที่ 70 ประจาเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563

ข่ าวประชาสัมพันธ์
สวัสดี ค่ะ สถานการณ์ โควิด-19 ณ ปั จจุบนั ยังคงระบาดทัว่ โลกและเกิ ดคาถามเกี่ ยวกับการเดิ นทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไม่ทนั ตามระยะเวลาวีซ่าภายใต้สิทธิ สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (บีโอไอ) ชาวต่างชาติ
ควรจะดาเนิ นการอย่างไร ฉบับนี้ จะแจ้งให้ทราบถึ งขั้นตอนดังกล่าวและมีข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการจัดหางาน
เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ดังนี้

การยื่นขอขยายระยะเวลาตาแหน่ งและต่ ออายุคนต่ างด้ าว
สาหรับผู้ทไี่ ม่ สามารถเดินทางเข้ ามาในราชอาณาจักรก่อนครบกาหนดระยะเวลาวีซ่า
ตัวอย่าง
คนต่างด้าวและครอบครัวผูต้ ิดตามได้รับระยะเวลาวีซ่าภายใต้สิทธิ ของสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
ลงทุน (บีโอไอ) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้ ได้ติดต่อสถานทูตเพื่อขอเดิ นทางเข้ามาในราชอาณาจักร แต่ไม่
สามารถเดินทางเข้ามาได้ทนั เนื่ องจากหลากหลายสาเหตุ เช่น ไม่สามารถจองตัว๋ เครื่ องบินได้ ไม่สามารถจองโรงแรม
หรื อสถานที่ที่รัฐกาหนดสาหรับการกักตัว (Alternative State Quarantine) เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน เป็ นต้น
ขอให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ยืน่ คาขอ “ขอแจ้ งพ้นคนต่ างด้ าวและครอบครัว” ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
2. ยืน่ คาขอ “ขออนุมัติตาแหน่ งคนต่ างด้ าว”
3. ยืน่ คาขอ “ขอความร่ วมมือประทับตราวีซ่าของคนต่ างด้ าวและครอบครัว”
4. เมื่อได้รับวีซ่าประเภท Non-IB หรื อ Non-B (สาหรับคนต่างด้าว) และ Non-O (สาหรับครอบครัวผูต้ ิดตาม)
เดิ นทางเข้ามาในราชอาณาจัก ร พร้ อมกักตัว 14 วันเรี ย บร้ อยแล้ว สามารถยื่นค าขอ “ขอบรรจุ ค นต่ างด้ า วและขอ
อนุญาตให้ ครอบครัวเข้ ามาในประเทศ”
***กรณีการขอแจ้ งพ้นคนต่ างด้ าวและครอบครัวระบบจะตั้งวันที่พน้ ตาแหน่งหน้าที่ไว้ 15 วันล่วงหน้า กรณี
ที่ยงั คงเหลือระยะเวลาของวีซ่า ระบบจะเพิ่มให้อีก 6 วันรวมเป็ นการพ้นหน้าที่ล่วงหน้า 21 วัน เช่น
- คนต่างด้าวได้รับระยะเวลาวีซ่าถึง 30 พฤศจิกายน 2563

- บริ ษทั เข้ายืน่ ขอแจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครัวในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ระบบจะตั้งวันที่พน้ ตาแหน่ง
หน้าที่เป็ น 26 พฤศจิกายน 2563 และเพิ่มเติมให้อีก 6 วัน ฉะนั้นคนต่างด้าวและครอบครัวจะได้รับวันที่สิ้นสุ ดการอยู่
ในประเทศเป็ น 30 พฤศจิกายน 2563 (ไม่เกินระยะเวลาวีซ่าเดิมที่ได้รับ)
กองบรรณาธิการ : น.ส. อารีย์ งามศิริพัฒนกุล
คณะทางาน : น.ส. พอจิต อินทวงศ์
น.ส. พรชนก ธีระเทพ
น.ส. อภิสรา น้อยรักษา

น.ส. พัณณ์พรรธณ์ ชาาธารธรรม

ข่ าวฝากประชาสั มพันธ์ จากกรมการจัดหางาน
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็ นต้ นไป กรมการจัดหางานขอแจ้งถึงการยื่นเอกสารก่อนการทาใบอนุญาต
ทางาน โดยมี 3 กรณี ดงั นี้

กรณีที่ 1 การยืน่ ขอบรรจุคนต่างด้าวและครอบครัว
- ขอให้เตรี ยมแบบ บต.38 แบบรายการข้อมูลและเอกสารหรื อหลักฐานประกอบหนังสื อแจ้งการทางานตาม
มาตรา 62 แห่ งพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม (ตาม
เอกสารแนบ 1) โดยยืน่ พร้อมกับการขอทาใบอนุญาตทางาน
กรณีที่ 2 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหน้าใบอนุญาตทางาน
- ขอให้เตรี ยมแบบ บต.44 คาขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทางาน (ตามเอกสารแนบ 2) ตามคาขอต่อไปนี้
1) การขอปรับเปลี่ยนชื่อตาแหน่งการทางาน
2) การขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของคนต่างด้าว
3) การเปลี่ยนชื่อบริ ษทั
4) การขอเพิ่มลักษณะงาน
- สาหรับต่างชาติที่ถือ Digital Work Permit การยื่นคาขอเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ข้างต้นภายใต้สิทธิ บีโอ
ไอ บริ ษ ัท จะต้อ งด าเนิ น การช าระค่ า ธรรมเนี ย มตามประกาศกฎกระทรวง “ก าหนดค่ า ธรรมเนี ย มและยกเว้ น
ค่ าธรรมเนียมการบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ.2563” ให้เรี ยบร้อย หลังจากนั้นนาใบเสร็ จส่ งอีเมลแจ้ง
มาที่ visawork@boi.go.th เพื่อเปิ ดคาขอให้บริ ษทั สามารถยืน่ คาขอดังกล่าว
กรณีที่ 3 การยืน่ ขอขยายระยะเวลาตาแหน่งและต่ออายุคนต่างด้าวและครอบครัว
- ขอให้เตรี ยมแบบ บต.47 แบบแจ้งการขยายระยะเวลาทางานตามมาตรา 63 แห่ งพระราชกาหนดการบริ หาร
จัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตามเอกสารแนบ 3) โดยยื่นพร้ อมกับการขอขยาย
ระยะเวลาใบอนุญาตทางาน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็ นต้ นไป การชาระเงินของกรมการจัดหางาน ณ ศูนย์บริ การวีซ่าและใบอนุญาต
ทางาน อาคารจามจุ รี จะรั บช าระเงิ นค่า ธรรมเนี ย มในรู ป แบบระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ (EDC) เท่ า นั้น โดยชาระผ่า น
ช่องทางดังนี้
1. ชาระผ่าน QR Code (Internet Banking)
2. ชาระผ่านบัตรเดบิต (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
3. ชาระผ่านบัตรเครดิต (ค่าธรรมเนียม 0.9%)

แบบ บต. ๓๘
FORM

เอกสารแนบ 1
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แบบรายการข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือแจ้งการทำงานตามมาตรา ๖๒
แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

List of Supplementary Items, Documents or Proofs for the Notification on Commencing the Works under Section 62
of the Royal Ordinance on the Management of Foreign Workers Employment B.E. 2560 and its amendments

1. ข้อมูลคนต่างด้าว
(Particulars of foreigner)

1.1 ชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................................................. นามสกุล...................................................................................
Name Mr./Mrs./Miss

Surname

สัญชาติ................................................ อายุ............ปี
Nationality

Age

years old

วัน เดือน ปี เกิด......................................................................
Date of Birth

1.2 ที่อยู่ในประเทศไทย เลขที่.........................หมู่ที่/อาคาร................................................................................................................
Address in Thailand No.

Village No./ Building

ซอย............................................ ถนน..........................................................ตำบล/แขวง..............................................................
Soi (Side Street/ Lane/ Alley)

Road

Sub-district

อำเภอ/เขต............................................................จังหวัด.............................................................. รหัสไปรษณีย์………………….
District

Province

Postal code

โทรศัพท์.................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์…………………………………………………..……………………..
Telephone

E-mail address

1.3 เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

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

 หนังสือเดินทาง
Passport

 เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
Document in lieu of passport
 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
Certificate of Residence

เลขที่......................................................... ออกให้โดย..................................................ประเทศ......................................
No.

Issued by

Country

ออกให้วันที่...............................................................ใช้ได้ถึงวันที่....................................................................................
Date of issue

Valid until

1.4 ตรวจลงตราประเภท..............................เลขที่........................................ออกให้ที่...........................................................
Type of visa

No.

Issued at

ออกให้วันที่........................................................................ใช้ได้ถึงวันที่...........................................................................
Date of issue

Valid until

1.5 เดินทางมาถึงราชอาณาจักร เมื่อวันที่…………………………………………………………………………………..…………………………..
Date of arrival in the Kingdom

ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ถึงวันที่ ……………………………………………………………………………………..……………..
Permitted to stay in the Kingdom until

2. ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ
(Particulars of employer/ company)

2.1 ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบการ.......................................................................................................................................
Name of employer/ company

เลขที่ทะเบียนการค้า......................................................................................................................................................
Commercial registration No.

2
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ ..............................หมู่ที่/อาคาร..........................................................................................
Location of Head Office Address No.

Village No./ Building

ซอย............................................ ถนน..........................................................ตำบล/แขวง..............................................................
Soi (Side Street/ Lane/ Alley)

Road

Sub-district

อำเภอ/เขต............................................................จังหวัด.............................................................. รหัสไปรษณีย์………………….
District

Province

Postal code

โทรศัพท์.................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์…………………………………………………..……………………..
Telephone

E-mail address

2.2 ประเภทกิจการ (ระบุให้ตรงกับที่จดทะเบียน).............................................................................................................................
Type of business (please specify details corresponding to details of the registration)

3. ข้อมูลการขออนุญาตทำงาน
(Particulars of this work permit application)

ประเภทงานที่ได้รับอนุญาต.......................................................................................................................................................
Permitted type(s) of work

ลักษณะงาน...............................................................................................................................................................................
Nature of work

ระยะเวลาการอนุญาต……………………………………………….........................................................................................................
Permitted duration of work

ถึงวันที่..............................................................................ออกให้ที่ (จังหวัด)..........................................................................
until

Issued in (Province)

ออกให้โดย...............................................................................ตามกฎหมาย..........................................................................
Issued by

pursuant to the law on

4. เอกสารหรือหลักฐานประกอบการแจ้งการทำงาน
Supplementary items, documents, or proofs for notifying commencement of works

4.1



หนังสือรับรองหรือเอกสารที่แสดงการอนุญาต อนุมตั ิ หรือรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ
ซึ่งระบุตำแหน่งหน้าที่ และวัน เดือน ปี ในการเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานของคนต่างด้าว
A certificate or a document showing the permission, authorization, or approval by a government agency,
or a competent authority which indicates the employment position as well as the starting and ending dates
of the foreigner’s employment

4.2



สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ

A copy of passport of the foreigner, or


สำเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือ

A copy of document in lieu of passport of the foreigner, or


สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่

A copy of Certificate of Residence of the foreigner,

4.3



4.4



สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร

A copy of proof showing permission to enter the Kingdom

สำเนาเอกสารคดีหมายเลขข้อพิพาท (เฉพาะกรณีปฏิบัติหน้าที่ในด้านอนุญาโตตุลาการในราชอาณาจักร
ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒)
A copy of case documents with case reference number (only in the case of an arbitrator performing his/her duties
in the Kingdom pursuant to the Arbitration Act (No. 2) B.E. 2562)

4.5



สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ถ้ามี)
A copy of juristic person registration certificate (if any)

4.6



รูปถ่ายของคนต่างด้าว ขนาด ๓ x ๔ ซม. จํานวน ๓ รูป
Three 3 x 4 cm. photographs of the foreigner

แบบ บต. ๔๔
FORM
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เลขรับที…่ ……….……………….…
วันที่รับ…………….…………………
ชื่อผู้รับ…………….…………………
หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว
..................................................

คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน

กรมการจัดหางาน
DEPARTMENT OF
EMPLOYMENT

Request Form for Making Change(s) to Particulars of the Work Permit

กระทรวงแรงงาน

MINISTRY OF LABOUR

1. ข้อมูลคนต่างด้าว
Particulars of foreigner

1.1 ชื่อผู้ยื่นคำขอ

Name of applicant

นาย/นาง/นางสาว…………………………..…………………….…………..……………………………………………….………………….
Mr./Mrs./Miss

สัญชาติ…………………………………………………………..………………ประเภทของคนต่างด้าว..................................................................................
Nationality

Type of foreigner

1.2 ใบอนุญาตทำงาน เลขที่..........................................................................ออกให้ที่ (จังหวัด)……...............................…………..………………........
Work permit No.

Issued in (Province)

ออกให้วันที.่ ....................................................................................ใช้ได้ถึงวันที่..............................................................................................
Date of issue

Valid until

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

Village No./ Building

Soi (Side Street/ Lane/ Alley)

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

Sub-district

District

จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์......................................... โทรศัพท์........................................................................
Province

Postal code

Telephone

โทรสาร................................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์......................................................................................................
Fax

E-mail address

2. ข้อมูลการทำงาน
Employment record

2.1 ชื่อนายจ้าง…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….……………….……..….
Name of employer

ที่อยู่ เลขที่……………….………….หมูท่ ี่/อาคาร………………………………………….………. ซอย……………………………………….……….……………….…..…..
Address No.

Village No./ Building

Soi (Side Street/ Lane/ Alley)

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

Sub-district

Province

Postal code

District

จังหวัด……….……………….……………..รหัสไปรษณีย์…………….…โทรศัพท์…………….………….………………โทรสาร……….……………….…………….…..
Telephone

Fax

2.2 สถานที่ทำงานของคนต่างด้าว เลขที่……………….…หมู่ที่/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……….……………….………………รหัสไปรษณีย์……………………… โทรศัพท์…………….………….……………. โทรสาร……….…………………………..
Province

Postal code

Telephone

Fax

2
3. ข้อมูลการขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน
Request to make the following changes to particulars of the work permit
เปลี่ยนหรือแก้ไข………………………..……………….……………………………………………………………………………………………….……..……………………………
Change or modify from

เป็น………………………..…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
to

เนื่องจาก

Reason(s)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. เอกสารและหลักฐาน
Documents and proofs

พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
With this application, I have submitted the following documents and proofs:

4.1  สำเนาเอกสารสำคัญประจำตัวของคนต่างด้าวที่ทางราชการออกให้

A copy of foreigner’s identity document issued by a government agency

4.2  สำเนาเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงานจริง
A copy of any other document or proof which substantiates the requested changes of particulars of the work permit

4.3  ใบอนุญาตทำงาน
Work permit(s)

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

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

วันที่.……………………………………………………………………………..
Date

Applicant

3
เฉพาะเจ้าหน้าที่
FOR OFFICIAL USE ONLY

รายการเอกสารหลักฐาน :
 ครบถ้วน
 ไม่ครบถ้วน
ความเห็น
:
 เห็นควรอนุญาต  เห็นควรไม่อนุญาต
…………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………
คำสั่งนายทะเบียน
 อนุญาต ...................................................................................................................
 อนุญาตโดยมีเงื่อนไข................................................................................................
 ไม่อนุญาต เพราะ.....................................................................................................

บันทึกข้อมูลการรับเงิน
ใบเสร็จเล่มที.่ ............................................เลขที่................................................................
วันที่...................................................................................................................................

บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน
ใบอนุญาตทำงานเล่มที่............................................................................................................
เลขที่…………….…………….........................................................................................................
ออกให้เมื่อ…….………………………....................................................................……………….……
จังหวัด………………………….......................................................................................................
หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว .............................................................................................

เจ้าหน้าที่
ลายมือชื่อ.........................................................
(.......................................................)
ตำแหน่ง............................................................
วันที.่ .................................................................
นายทะเบียน
ลายมือชื่อ.........................................................
(........................................................)
ตำแหน่ง............................................................
วันที่..................................................................
เจ้าหน้าทีผ่ ู้ออกใบเสร็จ
ลายมือชื่อ.........................................................
(.......................................................)
ตำแหน่ง............................................................
วันที่..................................................................
เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล
ลายมือชื่อ.........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง............................................................
วันที่..................................................................
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Request Form for Extension of the Permitted Duration of Work for a foreigner under Section 62
of the Roya( Ordinance on the Management of Foreign Workers Emptoyment 8.E.2560 and its amendments
9rV
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1.

(Particutars of foreigner)
f,a

AfIA

",rerlcrrq/q
Name

Mr./Mrs./Miss

Surname

Age

NationaLity
r

raqtii
Address in Thaitand No.
#^ri1r,, ls-,va'lurr

Soi (Side

otd

Date of Birth

,rrirdlo',^"s
Viltage No.,/ Buitding

Lane/Attey)

Stree/

years

Road

Sub-district
@ u

Province

District
f"^"#"n,.f
Tetephone

E-mail address

1.3 ronal:uan{nr:kiilouanm'lfias'lu:rtorruro-n:otir.floodr.rvrfil6'lsiohjfl
g

One of the fotlowing documents showing permission for temporary stay within the Kingdom

Ll

vlu{fforouvni
Passport

n

rona'ri'ldriluufiif, orduvnl
Document in tieu of passPort

L

l

lualnfufluuau
!U
Certifi cate

of Residence

No.

lssued

ou-^-lcr^qrq/i

Date of

issue
No.

visa

t

6e

I

-

a-;
ll la'n

l9/l

of arrival in the Kingdom
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Permitted to stay in the Kingdom unti[

2.

doXaurtr{rVaolu{isnounl:
(Partkulars of emptoyer/ company)
3r.q /anrq

Name

ia

rq

ls

of emptoyer/ company

raorc^MUt3

lssued at
qqua
A
lgllofls..ll- lvl
Vatid until

of issue

tlrn.ri rai.t<as(nan t1a'lq

Date

Country

Vatid until

Type of
6u- A
.^nlrraq,c/i
Date

bY
qqua
u ;
l6xlfnn.l1l ,M

;

re19

tfi1sa1

CommerciaI registration No.

4l

Postal code

lr lsunis'lir5nusafin{

!q

,

Location of Head

Soi (Sde Street/

Lffice Rddress tlo.

Lane/Atley)

Road

1r

(

l<-' nqnfia

lqr6s

'i"'"'"-"

Type of business (please
3.

Postal code

l:r"rririf;L5rrvr:-"rirri

E-maiI address

TeI.ephone
q

Sub-district

Province

District
Ivrsa'uvi

))

vitiage No./ Building

-Arqna69nur9
9n9

rerq

rl

speci! details conesponding to detaits of the registration)

vo

fl

aran15fl
oauil19l1l1{1u
tu
t

(Particutars

of this work permit apptication)

mlaisr

ls

ralrflr't6

Permitted type(s) of work

Nature of work
A1ln

permitted duration of work extended from

ns1l,vt

aan Luvr (orlr.)o)

untiI

lssued in (Province)

oor,'lriT

6t11rflfi1r1t1FI

lssued by

pursuant to the law on

4.

rand'liiliafi 6'nolutj:unounlrttd.:n'l:tuluicuv[?41?i1{'tu
Supptementary items, documents, or proofs for extension of

4.r

tr

the permitted duration of work
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A certificate or a document showing

the permission, authorization, or approval by a government agenry,

or a competent authority which indicates the emptoyment position

as

wetl as the starting and ending dates

of the foreigner's emp(oyment

q.2

tr

!

iirrurrarirf,oro^1-Jvn{ u6o
A copy of passport of the foreigner, or

eirrurronar:t{uvruvrira'ot6uu'r{ u6o
A copy of document in lieu of passport of the foreigner, or

u

"-!i
a'rrult!a1nfiJ0u140u
A copy of certificate o"f Residence of the foreigner,

4.3

n

dr

rurua-ngrunliouru'rml#tdrurtu:rtorrur{'n:

A copy of proof showing permission

4.4

tr

to enter the Kingdom

rirruruonar:nduuruuar{0fifl1u (raflrvn:drlfrri6rafirfi"ludruouqrlmnarnr:tui1to1m{rr5
n1ilil iv:1tf6u{fr owgrinqar nr: (auiufi b) v{.4. bdblD)
A copy of case documents with case reference number (onty in the case of an arbitrator performing
in

4.5

tr

the Kinqdom pursuant to

the Arbitration Act (No. 2) B.E. 2562)

;irrurvrirfioiu:orfifirnnra(firfi)
A copy of juristic person registration certificate (if any)

4.6

tr

tuaururovirrru
Work permit(s)

hi/her duties

