
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน
ฉบับท่ี 70 ประจ าเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพนัธ์

สวสัดีค่ะ สถานการณ์โควิด-19 ณ ปัจจุบนัยงัคงระบาดทัว่โลกและเกิดค าถามเก่ียวกบัการเดินทางเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรไม่ทนัตามระยะเวลาวีซ่าภายใตสิ้ทธิส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ชาวต่างชาติ
ควรจะด าเนินการอยา่งไร ฉบบัน้ีจะแจง้ให้ทราบถึงขั้นตอนดงักล่าวและมีข่าวประชาสัมพนัธ์จากกรมการจดัหางาน
เก่ียวกบัค่าธรรมเนียม ดงัน้ี

การย่ืนขอขยายระยะเวลาต าแหน่งและต่ออายคุนต่างด้าว

ส าหรับผู้ทีไ่ม่สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนครบก าหนดระยะเวลาวซ่ีา

ตวัอยา่ง
คนต่างดา้วและครอบครัวผูติ้ดตามไดรั้บระยะเวลาวีซ่าภายใตสิ้ทธิของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน (บีโอไอ) ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ขณะน้ีไดติ้ดต่อสถานทูตเพื่อขอเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัร แต่ไม่
สามารถเดินทางเขา้มาไดท้นั เน่ืองจากหลากหลายสาเหตุ เช่น ไม่สามารถจองตัว๋เคร่ืองบินได ้ไม่สามารถจองโรงแรม
หรือสถานท่ีท่ีรัฐก าหนดส าหรับการกกัตวั (Alternative State Quarantine) เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั เป็นตน้

ขอใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี
1. ยืน่ค าขอ “ขอแจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครัว” ก่อนวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563
2. ยืน่ค าขอ “ขออนุมัติต าแหน่งคนต่างด้าว”
3. ยืน่ค าขอ “ขอความร่วมมือประทบัตราวซ่ีาของคนต่างด้าวและครอบครัว”
4. เม่ือไดรั้บวซ่ีาประเภท Non-IB หรือ Non-B (ส าหรับคนต่างดา้ว) และ Non-O (ส าหรับครอบครัวผูติ้ดตาม)

เดินทางเข้ามาในราชอาณาจกัร พร้อมกักตวั 14 วนัเรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นค าขอ “ขอบรรจุคนต่างด้าวและขอ
อนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ”

***กรณกีารขอแจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครัวระบบจะตั้งวนัท่ีพน้ต าแหน่งหนา้ท่ีไว ้15 วนัล่วงหนา้ กรณี
ท่ียงัคงเหลือระยะเวลาของวซ่ีา ระบบจะเพิ่มใหอี้ก 6 วนัรวมเป็นการพน้หนา้ท่ีล่วงหนา้ 21 วนั เช่น 

- คนต่างดา้วไดรั้บระยะเวลาวซ่ีาถึง 30 พฤศจิกายน 2563

- บริษทัเขา้ยืน่ขอแจง้พน้คนต่างดา้วและครอบครัวในวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ระบบจะตั้งวนัท่ีพน้ต าแหน่ง
หนา้ท่ีเป็น 26 พฤศจิกายน 2563 และเพิ่มเติมให้อีก 6 วนั ฉะนั้นคนต่างดา้วและครอบครัวจะไดรั้บวนัท่ีส้ินสุดการอยู่
ในประเทศเป็น 30 พฤศจิกายน 2563 (ไม่เกินระยะเวลาวซ่ีาเดิมท่ีไดรั้บ)

กองบรรณาธิการ : น.ส. อารีย์ งามศิริพัฒนกุล
คณะท างาน : น.ส. พอจิต อินทวงศ์ น.ส. พรชนก ธีระเทพ          น.ส. พัณณ์พรรธณ์ ชาาธารธรรม         

น.ส. อภิสรา น้อยรักษา



ข่าวฝากประชาสัมพนัธ์จากกรมการจัดหางาน

ตั้งแต่วนัที ่1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป กรมการจดัหางานขอแจง้ถึงการยื่นเอกสารก่อนการท าใบอนุญาต
ท างาน โดยมี 3 กรณีดงัน้ี

กรณทีี ่1 การยืน่ขอบรรจุคนต่างดา้วและครอบครัว

- ขอให้เตรียมแบบ บต.38 แบบรายการขอ้มูลและเอกสารหรือหลกัฐานประกอบหนงัสือแจง้การท างานตาม
มาตรา 62 แห่งพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ตาม
เอกสารแนบ 1) โดยยืน่พร้อมกบัการขอท าใบอนุญาตท างาน

กรณทีี ่2 การขอเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนา้ใบอนุญาตท างาน

- ขอใหเ้ตรียมแบบ บต.44 ค าขอเปล่ียนรายการในใบอนุญาตท างาน (ตามเอกสารแนบ 2) ตามค าขอต่อไปน้ี

1) การขอปรับเปล่ียนช่ือต าแหน่งการท างาน

2) การขอเปล่ียนช่ือ-นามสกุลของคนต่างดา้ว

3) การเปล่ียนช่ือบริษทั

4) การขอเพิ่มลกัษณะงาน

- ส าหรับต่างชาติท่ีถือ Digital Work Permit การยื่นค าขอเปล่ียนแปลงรายการต่างๆ ขา้งตน้ภายใตสิ้ทธิบีโอ
ไอ บริษัทจะต้องด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมตามประกาศกฎกระทรวง “ก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2563” ใหเ้รียบร้อย หลงัจากนั้นน าใบเสร็จส่งอีเมลแจง้
มาท่ี visawork@boi.go.th เพื่อเปิดค าขอใหบ้ริษทัสามารถยืน่ค าขอดงักล่าว

กรณทีี ่3 การยืน่ขอขยายระยะเวลาต าแหน่งและต่ออายคุนต่างดา้วและครอบครัว

- ขอใหเ้ตรียมแบบ บต.47 แบบแจง้การขยายระยะเวลาท างานตามมาตรา 63 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
จดัการการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2560 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ตามเอกสารแนบ 3) โดยยื่นพร้อมกบัการขอขยาย
ระยะเวลาใบอนุญาตท างาน

ตั้งแต่วนัที ่1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป การช าระเงินของกรมการจดัหางาน ณ ศูนยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาต
ท างาน อาคารจามจุรี จะรับช าระเงินค่าธรรมเนียมในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) เท่านั้น โดยช าระผ่าน
ช่องทางดงัน้ี

1. ช าระผา่น QR Code (Internet Banking)

2. ช าระผา่นบตัรเดบิต (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

3. ช าระผา่นบตัรเครดิต (ค่าธรรมเนียม 0.9%)

mailto:visawork@boi.go.th
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แบบรายการข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสอืแจ้งการทำงานตามมาตรา ๖๒  

แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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 ช่ือ นาย/นาง/นางสาว................................................................. นามสกุล................................................................................... 
  Name Mr./Mrs./Miss  Surname 
  สัญชาติ................................................ อายุ............ปี    วัน เดือน ปี เกิด...................................................................... 
  Nationality   Age   years old   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 
  ใบสำคัญถิ่นท่ีอยู่ 
  Certificate of Residence 
  เลขท่ี......................................................... ออกให้โดย..................................................ประเทศ...................................... 
  No.        Issued by   Country 
  ออกให้วันท่ี...............................................................ใช้ได้ถึงวันท่ี.................................................................................... 
  Date of issue   Valid until 
1.4 ตรวจลงตราประเภท..............................เลขท่ี........................................ออกให้ที่........................................................... 
 Type of visa    No.    Issued at 
 ออกให้วันท่ี........................................................................ใช้ได้ถึงวันท่ี........................................................................... 
 Date of issue   Valid until 

1.5 เดินทางมาถึงราชอาณาจักร เมื่อวันท่ี…………………………………………………………………………………..………………………….. 
 Date of arrival in the Kingdom 
 ได้รับอนญุาตให้อยู่ในราชอาณาจกัร ถึงวันท่ี ……………………………………………………………………………………..…………….. 
 Permitted to stay in the Kingdom until 

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

 2.1 ช่ือนายจ้าง/สถานประกอบการ....................................................................................................................................... 
 Name of employer/ company 
 เลขท่ีทะเบียนการค้า...................................................................................................................................................... 
 Commercial registration No. 

เอกสารแนบ 1 
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 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) 

ประเภทงานท่ีได้รับอนญุาต....................................................................................................................................................... 
Permitted type(s) of work 
ลักษณะงาน............................................................................................................................................................................... 
Nature of work 
ระยะเวลาการอนุญาต………………………………………………......................................................................................................... 
Permitted duration of work 

ถึงวันท่ี..............................................................................ออกให้ที ่(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 อนุมตัิ หรือรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานผูร้ับผิดชอบ 
  ซึ่งระบุตำแหน่งหน้าท่ี 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 
  สำเนาใบสำคัญถิ่นท่ีอยู ่
  A copy of Certificate of Residence of the foreigner, 

4.3  สำเนาหลักฐานการอนญุาตใหเ้ข้ามาในราชอาณาจักร  
  A copy of proof showing permission to enter the Kingdom 

4.4  สำเนาเอกสารคดีหมายเลขข้อพิพาท (เฉพาะกรณีปฏิบัติหน้าที่ในด้านอนุญาโตตุลาการในราชอาณาจักร  
  ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับท่ี 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 (ถา้มี) 
  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 
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กรมการจัดหางาน 
DEPARTMENT OF  

EMPLOYMENT 

กระทรวงแรงงาน 
MINISTRY OF LABOUR 

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

 

 

เลขรับที…่……….……………….… 
วันท่ีรับ…………….………………… 
ช่ือผู้รับ…………….………………… 
หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว
.................................................. 

1. ข้อมูลคนต่างด้าว 
 Particulars of foreigner 

1.1 ช่ือผู้ยื่นคำขอ นาย/นาง/นางสาว…………………………..…………………….…………..……………………………………………….…………………. 
 Name of applicant Mr./Mrs./Miss 

สัญชาติ…………………………………………………………..………………ประเภทของคนต่างด้าว.................................................................................. 
Nationality Type of foreigner 

1.2 ใบอนุญาตทำงาน เลขท่ี..........................................................................ออกให้ที่ (จังหวัด)……...............................…………..………………........ 
 Work permit No.     Issued in (Province)  
 ออกให้วันท่ี.....................................................................................ใช้ได้ถึงวันท่ี.............................................................................................. 
 Date of issue  Valid until 

1.3 ที่อยู่ในประเทศไทย เลขท่ี…………..……………. 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........................................................รหสัไปรษณีย์......................................... โทรศัพท์........................................................................ 
 Province   Postal code  Telephone   
 โทรสาร................................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์...................................................................................................... 
 Fax                                                       E-mail address 

2. ข้อมูลการทำงาน  
 Employment record 

2.1 ช่ือนายจ้าง…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….……………….……..…. 
 Name of employer 
 ที่อยู่ เลขท่ี……………….………….หมูท่ี่/อาคาร………………………………………….………. ซอย……………………………………….……….……………….…..….. 
 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  

2.2 สถานท่ีทำงานของคนต่างด้าว 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……………………… โทรศัพท…์………….………….……………. โทรสาร……….………………………….. 
 Province   Postal code    Telephone     Fax 
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3. ข้อมูลการขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน  
 Request to make the following changes to particulars of the work permit 

เปลี่ยนหรือแกไ้ข………………………..……………….……………………………………………………………………………………………….……..…………………………… 
Change or modify from
เป็น………………………..…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
to 

เนื่องจาก 
Reason(s) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. เอกสารและหลักฐาน  
 Documents and proofs 
พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี ้ 
With this application, I have submitted the following documents and proofs: 

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

 4.2  สำเนาเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนรายการในใบอนญุาตทำงานจริง 
   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) 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนีเ้ป็นความจริงทุกประการ  
   I hereby certify that all particulars given in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.   
 
 
  ลายมือช่ือ………………………………………………………..…..………. ผู้ยื่นคำขอ 
  Signature    Applicant 

    วันท่ี.…………………………………………………………………………….. 
    Date 
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เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 
FOR OFFICIAL USE ONLY 

รายการเอกสารหลักฐาน   :   ครบถ้วน   ไม่ครบถ้วน 
ความเห็น :   เห็นควรอนุญาต  เห็นควรไม่อนุญาต 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

เจ้าหน้าที ่
 

 ลายมือช่ือ......................................................... 
   (.......................................................) 
 ตำแหน่ง............................................................ 
 วันที.่................................................................. 

คำสั่งนายทะเบียน 

  อนุญาต ................................................................................................................... 
  อนุญาตโดยมีเงื่อนไข................................................................................................ 
  ไม่อนุญาต เพราะ..................................................................................................... 
 

นายทะเบียน 
 

 ลายมือช่ือ......................................................... 
   (........................................................) 
 ตำแหน่ง............................................................ 

วันท่ี.................................................................. 

บันทึกข้อมูลการรับเงิน 

 ใบเสร็จเล่มที.่............................................เลขท่ี................................................................ 
 วันท่ี................................................................................................................................... 
 
 

เจ้าหน้าทีผู้่ออกใบเสร็จ 
 

 ลายมือช่ือ......................................................... 
   (.......................................................) 
 ตำแหน่ง............................................................ 
 วันท่ี.................................................................. 

บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน 

ใบอนุญาตทำงานเลม่ที่............................................................................................................ 
เลขท่ี…………….……………......................................................................................................... 
ออกให้เมื่อ…….………………………....................................................................……………….…… 
จังหวัด…………………………....................................................................................................... 
หมายเลขประจำตัวคนตา่งด้าว  ............................................................................................. 

เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล 
 

 ลายมือช่ือ......................................................... 
   (.........................................................) 
 ตำแหน่ง............................................................ 
 วันท่ี.................................................................. 
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FORM WP.47

uuuud{n15$u1tJ:vuv[']a'1li1{1usl1}Jll'lfii11 btj

Bviril:c:'li,ritauonr:u3rr:{onr:nr:dr.:ruro{aueir{dm v{.4. bdbo uaufitrffttrfiut6u

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

1.
9rV
$oilanuo1{0r1?
(Particutars of foreigner)

f,a ",rerlcrrq/q AfIA

Name Mr./Mrs./Miss Surname

NationaLity Age years otd Date of Birth

r #^ri1r,, ls-,va'lurr raqtii ,rrirdlo',^"s

Address in Thaitand No. Viltage No.,/ Buitding

Soi (Side Stree/ Lane/Attey) Road Sub-district
@ u , 4l

District Province Postal code

f"^"#"n,.f lr lsunis'lir5nusafin{

Tetephone E-mail address

1.3 ronal:uan{nr:kiilouanm'lfias'lu:rtorruro-n:otir.floodr.rvrfil6'lsiohjfl
!q 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 bY Country
ou- ; qqua u ;

-^-lcr^qrq/i l6xlfnn.l1l ,M

Date of issue Vatid until

Type of visa No. lssued at
6u- A qqua - A

.^nlrraq,c/i lgllofls..ll lvl

Date of issue

- a-;
t 6e tlrn.ri rai.t<as(nan t1a'lq ll la'n l9/l

Vatid until

Date of arrival in the Kingdom
qv a u d - i

I 6<q tai tn ta6 I 9raer I q rs1ff nln t'\afl s fi.i1c tvl"''''-i-*" -''
Permitted to stay in the Kingdom unti[

doXaurtr{rVaolu{isnounl:
(Partkulars of emptoyer/ company)

2.

3r.q /anrq rq ls

Name of emptoyer/ company
ia

raorc^MUt3 re19 tfi1sa1

CommerciaI registration No.

เอกสารแนบ 3



Location of Head Lffice Rddress tlo. vitiage No./ Building

Soi (Sde Street/ Lane/Atley) Road Sub-district

District Province Postal code

Ivrsa'uvi 1r l:r"rririf;L5rrvr:-"rirri

))
TeI.ephone

q l<-' nqnfia (

E-maiI address

-Alqr6s 9n9 rqna69nur9 rerq rl
'i"'"'"-"

Type of business (please speci! details conesponding to detaits of the registration)

3.
vo

fl aran15fl oauil19l1l1{1u
t tu

(Particutars of this work permit apptication)

ls mlaisr ralrflr't6

Permitted type(s) of work

Nature of work

A1ln

permitted duration of work

ns1l,vt

extended from

aan Luvr (orlr.)o)

untiI

oor,'lriT

lssued in (Province)

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 the permitted duration of work

4.r tr rafirfioiu:oo,lioronar:fiuao.in1:o11rU'rer ounG raSoiu:o{orneiz!:'tllflliutouil2u.:ru{Ylfiortou
i . , v; d,q ; v :
tl:yunrurauluulTt ttay.)u tol0u I Lunl:t51rglultavAuaon15vl1.i']u1J0{nu6'l{o1')

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

"-!iu 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 to enter the Kingdom

4.4 tr 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 hi/her duties

in the Kinqdom pursuant to the Arbitration Act (No. 2) B.E. 2562)

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

4.6 tr tuaururovirrru
Work permit(s)
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