
แบบคําขออนญุาตนําเขา / ขยายเวลาการอยูปฏิบัติงานของชางฝมอื ผูชํานาญการตางดาว 
Application form for permission to bring in/extend period of stay for alien skilled workers or experts 

 
1. บริษัท Company name….………………………………………………………………… 
2. บริษัทฯ มีความประสงค  The company wishes to 

 ขออนุมัติตําแหนงชางฝมือฯ Applying for extension of alien skilled workers or experts, จํานวน in total 
Number…………………….ตําแหนง positions, for …………..….. อัตรา persons 

 ขอขยายเวลาการอยูปฏิบัติงานของชางฝมือฯ Applying for extension of period of stay for 
alien skilled workers or experts , จํานวน in total number of …………….…ตําแหนง positions, 
for………...…... อัตรา persons 
- ชางฝมือฯ alien skilled workers or experts of……….…….. คน persons, ครอบครัว จํานวน 

family members of……...…… คน persons 
โปรดระบุรายชือ่และตําแหนงชางฝมือและครอบครัวเปนเอกสารแนบ  (Please specify names 

and positions of alien skilled workers or experts and family members in the detail notification) 
- ระยะเวลาที่ขออยูตอถึงวันที่ Period to be extended until……………………….………………… 
-   ไมมีการเปลี่ยนแปลงตาํแหนงหนาที่ของชางฝมือฯ No change of position 
-   มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาที่ของชางฝมือฯ Change of position 

 เรื่องอื่นๆ คือ Other issues which is …………………………………………………….………………… 
3. บัตรสงเสริมเลขที่ No. of promotion certification………………………… ลงวันที่ dated…………..…….…… 

หากมีบตัรสงเสริมมากกวา 1 บัตร ใหทําเปนเอกสารแนบ (In case of multiple number of certificates, Please 
specify as the additional attachment) 

4. ที่อยูสํานักงาน Office address…………………………………………………………..…………………..…… 
5. ที่ตั้งโรงงาน Factory address………………………………………………………………………………….…. 
6. ชื่อผูติดตอ Contact person……………………………………โทรศัพท tel..…………………….……………... 
7. ทุนจดทะเบียน Registered capital…………………....... ลานบาท million baht, เงินลงทุนทั้งสิ้น (ยอดสินทรัพย 

รวมตามงบดลุ)  total investment (Total assets in balance sheet)…….……... ลานบาท million baht 
8. อัตราสวนผูถือหุน ไทย Ratio of Thai shares….……..….% ตางชาติ foreign shares…………......% 

(สัญชาติ Nationality………………….……………….…………) 
9. จํานวนคนงานไทย No. of Thai workers ………..………คน persons 
10. ยอดขายป Annual sales revenue in the year………...… ในประเทศ for  domestic sale………… ลานบาท 

million baht,  ตางประเทศ for export…………….. ลานบาท million baht 
11. กําไรสุทธิ Net profit………………..…ลานบาท million baht, หรือ ขาดทุนสุทธิ or net loss………………… 

ลานบาท million baht 
12. บริษัทไดรับอนมุัติตําแหนงชางฝมือฯ ตางชาติไปแลว จํานวน Company has already been permitted for foreign 

alien skilled workers or experts in total of…………..… ตําแหนง positions, for…………....…. อัตรา persons 
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13. แผนงานการถายทอดเทคโนโลยี Technology transfer plan (หากมีรายละเอียดมากใหทําเปนเอกสารแนบ 
if cannot be accommodated below, please attach in separate document) 

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

14. เหตุผลของการขอนําชางฝมือ ผูชาํนาญการตางประเทศคนตางดาวเขามา และอยูเพื่อทํางานในกิจการ 
ที่ไดรับการสงเสริมฯ  Reasons for bringing in alien skilled workers or experts to stay and work in the 
promoted activity. 

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

ขาพเจาขอรับรองวาไดกรอกขอความถกูตองและครบถวนโดยความสัตยจริง หากมีขอความอันเปนเท็จ หรือจงใจ 
ละเวนการกรอกขอความที่เปนจริงซึ่งถือเสมือนหน่ึงการใหความอันเปนเท็จ ขาพเจายินดีที่จะถกูดําเนินคดีอาญา 
จนถึงที่สุด I hereby agree that the information in this form is all truth, complete and correct.  Otherwise, I agree 
to be prosecuted under any related Thai laws. 
 
(ลงชื่อ signature)………………………..….………..…        (ลงชื่อ signature)……………………………………… 

     …………………………………………..…….….……        …………….………………………………………….. 
                   (ผูมีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท)                        (ผูมีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท)  
                     (authorized person and company seal)                                   (authorized person and company seal) 
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