
 
รายละเอยีดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาต 

ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
The Information for Work Permit Issuance 

According to Section 12 of the Working of Aliens Act, B.E. 2551 
………………………………………. 

 
1. ขอ้มูลคนต่างดา้ว (Alien Information) 

 1.1 ช่ือ (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว……………………………..นามสกุล………………………… 
  Name (Thai)                                                                               Surname 
  สัญชาติ…………….….อาย…ุ…………ปี วนั เดือน ปี เกิด………/………/……..หมู่โลหิต……… 
  Nationality                    Age                Years Date of Birth                                      Blood Group 
  ช่ือ (ภาษาองักฤษ)  Mr./Mrs./Miss……………………………..Surname………………………….. 
  Name (English) 

1.2 ท่ีอยูใ่นประเทศไทย  เลขท่ี……….…หมู/่ชุมชน……………………..อาคาร…………………........ 
Address in Thailand  No.                    Moo/Village                              Building 

  ซอย………………..……..…ถนน…………..……….……แขวง/ต าบล…………………………… 
  Soi                                          Road                                       Sub-district 
  เขต/อ าเภอ………………………….จงัหวดั…………………………รหสัไปรษณีย…์……………. 
  District                                               Province                                     Post Code 
  โทรศพัท…์…………………..…………ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์………………………………… 
  Telephone                             e-mail 

 1.3     หนงัสือเดินทาง/เอกสารแทนหนงัสือเดินทาง      ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว         ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่
        Passport/Other Traveling Document                      ID card                                 Residential Document 
  เลขท่ี………………………….…………………ออกให้ท่ี…………………………………………. 
  Number                                                                 Issued at 
  ออกวนัท่ี (วนั เดือน ปี)……./….……/……… ใชไ้ดถึ้งวนัท่ี(วนั เดือน ปี)………./….……/……… 
  Date of Issue (D/M/Y)    Valid until (D/M/Y) 

 1.4 ตรวจลงตราประเภท……………………เลขท่ี……………………….ออกใหท่ี้…………………… 
  Type of Visa                                       Visa Number                     Issued at 
  ออกวนัท่ี (วนั เดือน ปี)……./….……/……… ใชไ้ดถึ้งวนัท่ี(วนั เดือน ปี)………./….……/……… 
  Date of Issue (D/M/Y)    Valid until (D/M/Y) 

1.5 เดินทางมาถึงประเทศไทยคร้ังล่าสุด วนัท่ี………….เดือน……………………..พ.ศ……………….. 
Date of Last Arrival in Thailand (D/M/Y) 

  ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรถึง วนัท่ี………….เดือน…………..………..พ.ศ……………... 
  Permitted to stay until (D/M/Y) 
 
 



 
2. ขอ้มูลนายจา้ง/สถานประกอบการ (Employer/Company/Information) 

 2.1 เลขท่ีทะเบียนการคา้………………………………………………………………………………… 
  Business Registration Number 

2.2 ช่ือสถานประกอบการ………………………………………………………………….……………
 Name of Company 

  ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เลขท่ี……….…หมู่/ชุมชน……………………..อาคาร…………………........ 
Head Office Address No.                Moo/Village                          Building 

  ซอย………………..……..…ถนน…………..……….……แขวง/ต าบล…………………………… 
  Soi                                     Road                                  Sub-district 
  เขต/อ าเภอ………………………….จงัหวดั…………………………รหสัไปรษณีย…์……………. 
  District                                         Province                                 Post Code 
  โทรศพัท…์…………………..….……………โทรสาร……………………..……………………… 
  Telephone                                       Fax  

 2.3 ท่ีตั้งส านกังานสาขา  เลขท่ี……….…หมู่/ชุมชน……………………..อาคาร…………………......... 
Branch Office Address  No.              Moo/Village                              Building 

  ซอย………………..……..…ถนน…………..……….……แขวง/ต าบล…………………………… 
  Soi                                     Road                                  Sub-district 
  เขต/อ าเภอ………………………….จงัหวดั…………………………รหสัไปรษณีย…์……………. 
  District                                         Province                                 Post Code 
  โทรศพัท…์…………………..….……………โทรสาร……………………..……………………… 
  Telephone                                       Fax  
  (ใหแ้นบเอกสารเพิ่มในกรณีท่ีมีหลายสาขามาพร้อมดว้ย โดยมีขอ้มูลครบตามขอ้ 2.2) 
  (In case there is more than one branch, please write down addresses of all the branches in  
  the additional paper) 

2.3 ประเภทกิจการ (ระบุให้ตรงกบัท่ีจดทะเบียน)………………………………………………………... 
Type of Business (as specified in the business registration) 
………………………………………………………………………………………………………. 

3. ขอ้มูลการอนุญาตท างาน  (Permission to Work Information) 
3.1 ประเภทงานท่ีไดรั้บอนุญาต…………………………………………………………………………. 
 Permitted category of work 
 ลกัษณะงาน………………………………………………………………………………………….. 
 Nature of work 
 ต าแหน่งหนา้ท่ี/อาชีพ//วชิาชีพ……………………………………………………………………… 
 Title/Occupation/Profession 

 
 
 
 



 
เง่ือนไข…………………………………………………………………………………………………. 
Conditions 
ระยะเวลาอนุญาต/ ขยายระยะเวลาท างานตั้งแต่วนัท่ี……………….…….ถึงวนัท่ี………………….… 
Valid from (D/M/Y)                                                                         Until (D/M/Y) 
ออกให ้ ณ  จงัหวดั……………………………………………………………………………………… 
Issued at Province 

 
หมายเหตุ  : โปรดแนบเอกสารประกอบดงัน้ี 
 กรณียืน่ขอใบอนุญาตท างาน 

(1) หนงัสือท่ีไดแ้สดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาท างานตามกฎหมายอ่ืน 
-  หนงัสือจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I.) 
-  หนงัสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) 

 (2) ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล  (ไม่เกิน 6 เดือน) 
 (3) รูปถ่ายหนา้ตรง ขนาด 3 x 4 ซม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 3 รูป แต่งกายสุภาพ 
 (4) ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1.3   
 กรณียืน่ขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตท างาน ใหใ้ชเ้อกสาร ขอ้ (1) (2) และ (4) 
 

Remark :    The following document  must be attached when apply for 

 Work permit 
(1) The letter approving the applicant to work according to other laws  

  -   Letter from B.O.I. 
  -   Letter from  IEAT 
 (2) A copy of the Company’s Affidavit (Certificate of incorporation) issued by Department of  
  Business Development not longer than 6 months) 
 (3) Three (3) recent photos, 3 x 4 cms., taken not more than 6 months with proper attire. 
 (4) A copy of identification document specified in 1.3 above (Passport/ ID card/ Residential Document) 
 
 Extension of work permit -  same as above except No.3 is not required  
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