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แบบ บต. ๓๒ 
FORM WP. 32  

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

 
 
 

กรมการจัดหางาน 
DEPARTMENT OF  

EMPLOYMENT 
กระทรวงแรงงาน 

MINISTRY OF LABOUR 

คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว 
ตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง 

Work Permit Application Form 
for application made on behalf of a foreigner 

pursuant to Section 60 Clause 2 

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด 3 x 4 ซม. 

Photograph 3 x 4 cm. 
 

1. ข้อมูลนายจ้าง 
 Particulars of employer 

 ช่ือนายจ้าง…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………….………….….. 
 Name of employer 
 ทีอ่ยู ่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. ข้อมูลคนต่างด้าว 
 Particulars of foreigner 

 ช่ือคนต่างดา้ว  นาย/นาง/นางสาว…………………………..…………………….…………..……………………………………………….…………………. 
 Name of foreigner Mr./Mrs./Miss 

สัญชาติ…………………………………………………………..………………เกิดวันที…่………………..………………………………………อายุ………………ปี 
Nationality Date of birth Age years old 

  หนังสือเดินทาง  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 
  Passport   Document in lieu of passport 
 เลขที่............................................................ออกให้โดย................................................ประเทศ...................................................................... 
 No.    Issued by Country 
 ออกให้วันท่ี.....................................................................................ใช้ได้ถึงวันท่ี............................................................................................... 
 Date of issue  Valid until 

3. ข้อมูลการขออนุญาต  
 Particulars of this application 

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

 .......................................................................................................................................................................................................................... 
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3.2 สถานท่ีทำงานของคนต่างด้าว เลขที…่…………….…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  

3.3 ระยะเวลาการขออนุญาตทำงาน…….........................……ปี……….......…….....………เดือน…………………………วัน 
 Duration of work permit applied    Year (s) Month (s)  Day (s) 

4. เอกสารและหลักฐาน  
 Documents and proofs 

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

 4.1  สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ 
   A copy of passport, or 
   สำเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  
   A copy of document in lieu of passport 

 4.2  สำเนาเอกสารแสดงคณุวุฒิการศึกษาของคนต่างด้าวที่ออกให้โดยสถานศกึษา หรือ  
   A copy of document showing the applicant’s educational qualification(s) issued by the educational institution(s) awarding                       
                        the qualification(s), or 
   หนังสือรับรองของผู้ซึ่งเคยเป็นนายจ้างระบุรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของงานและระยะเวลาการทำงานที่ผู้ยื่นคำขอ
   เคยทำงานดว้ย หรือ  
   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, or 
   หนงัสือรับรองของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างแสดงว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผูม้คีวามรู้และประสบการณเ์หมาะสมกบังานทีข่อรับใบอนุญาต  
    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  

 4.3  หนังสือรับรองการจา้งของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบเุหตผุลทีไ่ม่จ้างบุคคลสญัชาติไทยทำงาน 
   Employment Certification Form filled out by the soon-to-be employer stating the reason for not employing a Thai national  

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

 4.5  กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา 
   If employer is a natural person 
   (1)  สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกใหเ้พื่อใช้ยืนยันตวัตนของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ  
     A copy of the soon-to-be employer’s identity document issued by a government agency, or 
     สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง หรือ  
     A copy of the soon-to-be employer’s passport, or 
     สำเนาใบสำคญัถิ่นท่ีอยูข่องผูซ้ึง่จะเป็นนายจ้าง 
     A copy of the soon-to-be employer’s Certificate of Residence 

   (2)  สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองทีส่่วนราชการออกให้เพือ่แสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียน 
     หรือได้รับอนุญาตใหจ้ัดตั้งหรือไดร้ับการรบัรองโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย (ถ้ามี) 
     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) 
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(3)  สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ
A copy of Personal Income Tax Return Form, or

 สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงนิสมทบกองทุนประกันสังคม
A copy of Social Security Fund Contributions Payment Form 

 กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล 
If the employer is a juristic person 
(1)  สำเนาใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองที่ส่วนราชการออกให้เพื่อแสดงว่ากิจการของผู้ซึง่จะเปน็นายจ้างได้จดทะเบียน

หรือได้รับอนุญาตใหจ้ัดตั้งหรือไดร้ับการรบัรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกจิการด้วย 
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)  สำเนาบญัชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะกรณผีู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างเป็นบริษัทจำกัด) หรือ
A copy of the list of shareholders (only if the soon-to-be employer is a company limited), or 

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

 สำเนาแบบรายการแสดงการสง่เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
A copy of Social Security Fund Contributions Payment Form 

โดยคนต่างด้าวจะนำเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้มาย่ืนเพ่ิมเติมเมื่อได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
 The foreigner must also submit the following documents after entering the Kingdom 

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

4.7  ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมทีร่ับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
หรือมีจิตฟั่นเฟอืนไมส่มประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึง่ออกตามความในมาตรา 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 

4.8  สำเนาเอกสารแสดงการอนุญาตหรือการรับรองให้ประกอบวิชาชีพ ในกรณีเป็นงานท่ีกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ 
ต้องได้รับการอนุญาตหรือการรับรอง 

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 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ 
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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เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
FOR OFFICIAL USE ONLY 

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

เจ้าหน้าที ่
 

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

คำสั่งนายทะเบียน 

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

นายทะเบียน 
 

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

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

บันทึกข้อมูลการรับเงนิ 

 ใบเสร็จเลม่ที.่............................................เลขท่ี................................................................ 
 วันท่ี................................................................................................................................... 
 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ออกใบเสร็จ 
 

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

บันทึกข้อมูลการอนุญาตทำงาน 

ใบอนุญาตทำงานเลม่ที่............................................................................................................ 
เลขท่ี…………….……………......................................................................................................... 
ออกให้เมื่อ…….……………………….......................................................................…………….…… 
จังหวัด…………………………....................................................................................................... 
หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว  ............................................................................................. 

เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล 
 

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