
แบบ บต. ๒๕ 
FORM WP. 25  

เลขรับที…่…………………….… 
วันท่ีรับ…………………………… 
ชื่อผูรับ…………………………… 

 
 
 

กรมการจัดหางาน 
DEPARTMENT OF  

EMPLOYMENT 

กระทรวงแรงงาน 
MINISTRY OF LABOUR 

คำขออนญุาตทำงาน 
และตออายุใบอนุญาตทำงาน 

ของคนตางดาวตามมาตรา ๕๙ 
Work Permit Application and Renewal Application Form  

for a foreigner under Section 59  

 
 

รูปถาย 
ขนาด ๓ x ๔ ซม. 

Photograph 3 x 4 cm. 

  คำขออนุญาตทำงาน  
  Work Permit Application 

  คำขอตออายุใบอนุญาตทำงาน  
  Work Permit Renewal Application 

1. ขอมูลคนตางดาว 
 Particulars of foreigner 

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

สัญชาต…ิ………………………………………………………..………………เกิดวันท่ี…………………..………………………………………อาย…ุ……………ป 
Nationality Date of birth Age years old 

1.2 ท่ีอยูในประเทศไทย เลขที…่………..……………. หมูที่/อาคาร................…………..………..…..…….…..... ซอย…..…………….......…….…….…..………… 
 Address in Thailand No.  Village No./ Building Soi (Side Street/ Lane/ Alley) 
 ถนน…………..…………..…....….....................ตำบล/แขวง……….…..……..….…………...…..…......อำเภอ/เขต…………..…………..…….......…..…........
 Road   Sub-district  District 

 จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย......................................... โทรศัพท........................................................................ 
 Province   Postal code  Telephone   

 โทรสาร................................................................. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส...................................................................................................... 
 Fax                                                       E-mail address 

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

 (1)  หนังสือเดินทาง  เอกสารใชแทนหนังสือเดนิทาง 
   Passport   Document in lieu of passport 
 เลขที่..........................................................ออกใหโดย.................................................. ประเทศ........................................................................ 
 No.     Issued by Country 
 ออกใหวันท่ี.....................................................................................ใชไดถึงวนัที่............................................................................................... 
 Date of issue  Valid until 
 ตรวจลงตราประเภท............................................................เลขที่...............................................ออกใหที่........................................................ 
 Type of visa     No.    Issued at 
 ออกใหวันท่ี.....................................................................................ใชไดถึงวันท่ี............................................................................................... 
 Date of issue  Valid until 
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 เดินทางมาถึงราชอาณาจักร เมื่อวนัท่ี................................................................................................................................................................ 
 Date of arrival in the Kingdom  
 ไดรับอนญุาตจากพนักงานเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง ณ ที่ทำการตรวจคนเขาเมอืง…………………………………..….……….…………………….......... 
 Have been permitted by an immigration officer at the immigration checkpoint in 
 ใหอยูในราชอาณาจักร ถึงวนัที่ ……………………………………………….………………………….……….…………………….……….………...……….………………. 
 Permitted to stay in the Kingdom until 

(2) ใบสำคัญถิ่นที่อยู 
  Certificate of Residence 

 เลขที…่…………….…………………………..………ออกใหที…่……………………….….…..… จังหวัด………………………………………………...……….…………..… 
 No.   Issued at  Province 
 ออกใหวนัที.่..................................................................................ใชไดถึงวนัที่................................................................................................. 
 Date of issue    Valid until 

 (3) ใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว 
  Alien Registration Book 

 เลขที…่…………….…………………………..………ออกใหที…่……………………….……..……จังหวัด……………………………………………..……….……………..… 
 No.   Issued at    Province  
 ออกใหวันท่ี...................................................................................ใชไดถึงวนัที.่................................................................................................ 
 Date of issue   Valid until 

2. ขอมูลการทำงาน  
 Employment record: previous and/or current work permit (if any) 

2.1  กรณีขออนุญาตทำงาน 
 In case of work permit application 
  ไมเคยมีใบอนุญาตทำงาน   เคยมใีบอนุญาตทำงาน เลขที่…………………………….……………………………………… 
  Have not been granted any work permit Have been granted a work permit No.  

2.2  กรณีขอตออายุใบอนุญาตทำงาน 
 In case of work permit renewal application 
 ใบอนุญาตทำงานปจจุบัน เลขที่……………………...…..…………................ ออกใหวันที่ ……………………..…………….……………………….………........... 
 Current work permit No.   Date of issue 
 ออกใหที่ (จังหวดั) ………….……………………………………….........…………. ใชไดถึงวันท่ี…………….……………………………………................................. 
 Issued in (Province)  Valid until 

3. ขอมูลการขออนุญาต  
 Particulars of this application 

3.1 ประเภทงานที่ขออนุญาต….……………………........................................................................................................................................................ 
 Type(s) of work applied 
 ลักษณะงาน ....................................................................................................................................................................................................... 
 Nature of work 

 (กรณีเปนงานที่กฎหมายกำหนดใหผูประกอบวิชาชีพตองไดรับการอนุญาตหรือการรับรอง) 
 (In case of work which the practitioner is legally required to hold a professional license or have passed professional certification) 
 เอกสารแสดงการอนญุาตหรือการรบัรอง เลขที่............................................ ออกใหโดย ................................................................................. 
 Professional license/ certificate No. Issued by 
 ออกใหวันท่ี.................................................................................... ใชไดถึงวนัที่................................................................................................. 
 Issued on  Valid until 
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3.2 ช่ือนายจาง…………………………………………………………………….……………………….…………………………………………………….………….……..……….….. 
 Name of employer 
 ที่อยู เลขที…่…………….………….หมูที่/อาคาร…………………………………..……………… ซอย……………………………………….……….………….…….….….. 
 Address No. Village No./ Building Soi (Side Street/ Lane/ Alley) 

 ถนน…………………………………………. ตำบล/แขวง………….………………..….………………… อำเภอ/เขต………………..……………………….……………….. 
 Road   Sub-district     District 

 จังหวัด……….……………….…………….. รหัสไปรษณีย…………….…โทรศัพท…………….………….………………โทรสาร……….…………..…………………….. 
 Province  Postal code  Telephone    Fax  

3.3 สถานที่ทำงานของคนตางดาว เลขที…่…………….…หมูที่/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……….……………….………………รหัสไปรษณีย…………….…โทรศพัท…………….………….……………………. โทรสาร……….…………………..…….. 
 Province   Postal code  Telephone     Fax 

3.4 ระยะเวลาการขออนุญาตทำงาน/ขอตออายุใบอนุญาตทำงาน……..................…...ป……….......…….....…..……เดือน………………..……..วัน 
 Duration of work permit/ work permit renewal applied    Year (s)   Month (s) Day (s) 

 ตั้งแตวันท่ี................................................................................ จนถึงวันที่.......................................................................................................... 
 from   to 

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

 4.1  สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ 
   A copy of passport, or 
   สำเนาเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง หรือ  
   A copy of document in lieu of passport, or 
   สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนตางดาวและสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู 
   A copy of Alien Registration Book and a copy of Certificate of Residence 

 4.2  สำเนาหลักฐานการอนญุาตใหเขามาในราชอาณาจักร  
   A copy of proof showing permission to enter the Kingdom 

 4.3  สำเนาเอกสารแสดงคณุวฒิุการศึกษาของผูยื่นคำขอที่ออกใหโดยสถานศึกษา (เฉพาะกรณกีารขออนุญาตทำงาน) หรือ  
   A copy of document showing the applicant’s educational qualification(s) issued by the educational institution(s) awarding  
                         the qualification(s) (only in the case of work permit application), or 
   หนังสือรับรองของผูซึ่งเคยเปนนายจางระบุรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของงานและระยะเวลาการทำงานที่ผูยื่นคำขอ
   เคยทำงานดวย (เฉพาะกรณีการขออนุญาตทำงาน) หรอื 
   A certificate from the previous employer stating the nature and duration of the work which the applicant used to have 
                         while working for the employer (only in the case of work permit application), or 

   หนังสือรับรองของผูซึ่งจะเปนนายจางแสดงวาผูยืน่คำขอเปนผูมีความรูและประสบการณเหมาะสมกบังานที่ขอรับใบอนุญาต 
   (เฉพาะกรณีการขออนุญาตทำงาน) 
   A certificate from the soon-to-be employer showing how the applicant is suitably knowledgeable and adequately  
                         experienced to perform the work for which the work permit is applied (only in the case of work permit application)  

 4.4  สำเนาเอกสารแสดงการอนุญาตหรือการรับรองใหประกอบวิชาชีพในกรณีเปนงานที่กฎหมายกำหนดใหผูประกอบวิชาชีพ 
   ตองไดรับการอนุญาตหรือการรับรอง 
   A copy of professional license/ certificate in case of work which the practitioner is legally required to hold a professional license or 
   have passed professional certification    

 4.5  หนังสือรับรองการจางของผูซึ่งจะเปนนายจางโดยระบเุหตผุลทีไ่มจางบุคคลสญัชาติไทยทำงาน  
   Employment Certification Form filled out by the soon-to-be employer stating the reason for not employing a Thai national 
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 4.6  ใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวชิาชีพเวชกรรมที่รับรองวาผูยื่นคำขอไมเปนบุคคลวกิลจริต 
   หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบและไมเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๔/๑   
   A certificate from a medical practitioner licensed pursuant to medical professions laws, certifying that the applicant is not  
                        a person of unsound mind or a person who is mentally disturbed or mentally impaired and that the applicant also does not  
                        have prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation issued under Section 64/1 

 4.7  รูปถาย ขนาด ๓ x ๔ ซม. จํานวน ๓ รูป (เฉพาะกรณีการขออนุญาตทำงาน) 
   Three 3 x 4 cm. photographs (only in the case of work permit application)  

 4.8  ใบอนุญาตทำงาน (เฉพาะกรณีการขอตออายุใบอนุญาตทำงาน) 
   Work permit(s), if any (only in the case of work permit renewal) 

 4.9 กรณีมีนายจาง 
  If the applicant has an employer 
   กรณีนายจางเปนบุคคลธรรมดา 
   If the employer is a natural person 
 (1)  สำเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหเพ่ือใชยนืยันตัวตนของผูซึ่งจะเปนนายจาง หรือ  
   A copy of the soon-to-be employer’s identity document issued by a government agency, or 
   สำเนาหนังสือเดินทางของผูซึ่งจะเปนนายจาง หรือ  
   A copy of the soon-to-be employer’s passport, or 
   สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยูของผูซึง่จะเปนนายจาง 
   A copy of the soon-to-be employer’s Certificate of Residence 

 (2)  สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่สวนราชการออกใหเพ่ือแสดงวากิจการของผูซึ่งจะเปนนายจางไดจดทะเบียน
   หรือไดรับอนุญาตใหจัดตั้งหรือไดรับการรบัรองโดยถูกตองตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการดวย (ถามี) 
   A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer’s  
                              business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category 
   of the business (if any) 

 (3)  สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา หรือ 
   A copy of Personal Income Tax Return Form, or 

   สำเนาแบบรายการแสดงการสงเงนิสมทบกองทุนประกันสังคม  
   A copy of Social Security Fund Contributions Payment Form  

   กรณีนายจางเปนนิตบิคุคล  
   If the employer is a juristic person 
 (1)  สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่สวนราชการออกใหเพ่ือแสดงวากิจการของผูซึง่จะเปนนายจางไดจดทะเบียน
   หรือไดรับอนุญาตใหจัดตั้งหรือไดรับการรบัรองโดยถูกตองตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการดวย 
   A copy of business license or certificate issued by a government agency certifying that the soon-to-be employer’s  
                               business is registered, or authorized to establish, or legally approved. The document must also show category  
   of the business 

 (2)  สำเนาบญัชีรายช่ือผูถือหุน (เฉพาะกรณผีูซึ่งจะเปนนายจางเปนบริษัทจำกัด) หรือ 
   A copy of the list of shareholders (only if the soon-to-be employer is a company limited), or 

   สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดนิติบุคคล หรือ 
   A copy of Corporate Income Tax Return Form, or 

   สำเนาแบบรายการแสดงการสงเงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 
   A copy of Social Security Fund Contributions Payment Form 

  กรณีนายจางมีภูมลิำเนาหรือถิ่นท่ีอยูนอกราชอาณาจักร  
 If the employer has domicile or permanent residence outside the Kingdom 
  สำเนาสัญญาจางเหมา หรือ  
  A copy of service(s) provision contract, or 

  สำเนาสัญญาซื้อขาย หรือ  
  A copy of sale contract, or 

  สำเนาเอกสารอ่ืนทีแ่สดงวาผูยื่นคำขอมีความจำเปนตองเขามาทำงานในราชอาณาจักร 
  A copy of any other document(s) showing the necessity of the applicant’s coming to work in the Kingdom. 
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4.10 กรณีไมมีนายจาง  
  If the applicant does not have an employer 
  (1)   สำเนาเอกสารท่ีแสดงวาผูยื่นคำขอเปนผูมีความรูและประสบการณเหมาะสมกับงานที่ขอรับใบอนุญาต 
      A copy of document showing how the applicant is suitably knowledgeable and adequately experienced to perform           
                         the work for which the work permit is applied.  

  (2)   สำเนาสัญญาจางเหมา หรือ  
      A copy of service(s) provision contract, or 

     สำเนาสัญญาซื้อขาย หรือ  
     A copy of sale contract, or 

     สำเนาเอกสารอ่ืนทีแ่สดงวาผูยื่นคำขอมีความจำเปนตองเขามาทำงานในราชอาณาจักร  
     A copy of any other document(s) showing the necessity of the applicant’s coming to work in the Kingdom.  

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

 
  ลายมือชื่อ………………………………………………………..…..………. ผูยื่นคำขอ 
  Signature    Applicant 

    วันท่ี.…………………………………………………………………………….. 
    Date 

เฉพาะเจาหนาที่ 
FOR OFFICIAL USE ONLY 

รายการเอกสารหลักฐาน   :   ครบถวน   ไมครบถวน 
ความเห็น :   เห็นควรอนุญาต  เห็นควรไมอนุญาต 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

เจาหนาที ่
 

 ลายมือชื่อ......................................................... 
   (.......................................................) 
 ตำแหนง............................................................ 
 วันท่ี.................................................................. 

คำสั่งนายทะเบียน 

  อนุญาต ................................................................................................................... 
  อนุญาตโดยมเีงื่อนไข................................................................................................ 
  ไมอนุญาต เพราะ..................................................................................................... 
 

นายทะเบียน 
 

 ลายมือชื่อ......................................................... 
   (........................................................) 
 ตำแหนง............................................................ 

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

บันทึกขอมูลการรับเงิน 

 ใบเสรจ็เลมที่.............................................เลขที่................................................................ 
 วันท่ี................................................................................................................................... 
 
 

เจาหนาที่ผูออกใบเสร็จ 
 

 ลายมือชื่อ......................................................... 
   (.......................................................) 
 ตำแหนง............................................................ 

วนัที่.................................................................. 

บันทึกขอมูลการอนญุาตทำงาน 

ใบอนุญาตทำงานเลมที่............................................................................................................ 
เลขที่…………….……………......................................................................................................... 
ออกใหเมือ่…….………………………....................................................................……………….…… 
จังหวัด…………………………....................................................................................................... 
หมายเลขประจำตัวคนตางดาว  ............................................................................................. 

เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
 

 ลายมือชื่อ......................................................... 
   (.........................................................) 
 ตำแหนง............................................................ 
 วันท่ี................................................................. 
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