
เอกสารท่ีใชส้ าหรับการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร 

งานแรงงาน 3 สัญชาติ (NON L-A) 

 
กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 

1. หนังสือเดินทางตัวจริง 

2. คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (ตม.7) 
- กรอกรายละเอียดและติดรูปถ่ายของแรงงานต่างด้าว ขนาด 4x6 ซม. ด้านหลัง (Download ตม.7) 

3. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีข้อมูลการตรวจลงตรา ประทับตราอนุญาต และ ตม.6 
- แรงงานต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือลายนิ้วหัวแม่มือขวา เพื่อรับรองสำเนา 

4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน  
- แรงงานต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือลายนิ้วหัวแม่มือขวา เพื่อรับรองสำเนา 

5. ใบรับรองแพทย์ 

6. แผนที่แสดงท่ีทำงานและท่ีพักของแรงงานต่างด้าว 

7. หนังสือรับรองแรงงานต่างด้าวเข้าทำงาน กรณีผู้รับรองเป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล 
o กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา (Download) 
o กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล (Download) 

8. เอกสารนายจ้าง 
o กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา  

▪ สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง พร้อมรับรองสำเนา 
▪ สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง พร้อมรับรองสำเนา 

o กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล 
▪ หนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน โดยกรรมการผู้มีอำนาจเป็น 

ผู้ลงนามรับรองและประทับตราสำคัญบริษัท (ตามข้อกำหนดหนังสือรับรองฯ) 
▪ สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา 
▪ สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา  

o หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมอบหมายบุคคลอ่ืนมาดำเนินการแทนตน) ติดอากรแสตมป์ 
10 บาท (Download หนังสือมอบอำนาจ)  

▪ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา 

9. เงินค่าธรรมเนียม 1,900 บาท    

 

https://drive.google.com/file/d/1qAtRIYyRqXjHuXf9_KBxMKbaD0y6x-rp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z2US3eT3Y_L_rRIAXl0LUp-rZqvqZCVD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mJm0Ckn1dOHQbwWdC7maWQX1RQlAaq1r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QGvJ7SU1LrsC6lVxcx8j8l2kNWRifUx4/view?usp=sharing


เอกสารท่ีใชส้ าหรับการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร 

งานแรงงาน 3 สัญชาติ (NON L-A) 
 

กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. 20 ส.ค.62  
1. หนังสือเดินทาง 

2. คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (ตม.7)  
- กรอกรายละเอียดและติดรูปถ่ายของแรงงานต่างด้าว ขนาด 4x6 ซม. ด้านหลัง (Download ตม.7) 

3. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีข้อมูลการตรวจลงตรา / ประทับตราอนุญาต 
- แรงงานต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือลายนิ้วหัวแม่มือขวา เพื่อรับรองสำเนา 

4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน  
- แรงงานต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือลายนิ้วหัวแม่มือขวา เพื่อรับรองสำเนา 

5. แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name list) ฉบับสำหรับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
จำนวน  1 ฉบับ  

6. ใบรับรองแพทย์ ตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ  

7. เอกสารนายจ้าง 

o กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา  
▪ สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง พร้อมรับรองสำเนา 
▪ สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง พร้อมรับรองสำเนา 

o กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล 
▪ หนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน โดยกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้ลงนาม

รับรองและประทับตราสำคัญบริษัท (ตามข้อกำหนดหนังสือรับรองฯ) 
▪ สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา 
▪ สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา  

o หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมอบหมายบุคคลอ่ืนมาดำเนินการแทนตน) ติดอากรแสตมป์ 
10 บาท (Download หนังสือมอบอำนาจ)   

▪ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา 
▪ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา 

8. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท กรณีชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคาร ให้นำหลักฐานการจ่ายเงิน 
(ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ/ กระดาษ A4 จากเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือใบรับฝากเงินธนาคารกรุงไทย) ตัวจริง 
และ สำเนา 1 ชุด (นายจ้าง หรือคนต่างด้าว ควรสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย) 

 

https://drive.google.com/file/d/1qAtRIYyRqXjHuXf9_KBxMKbaD0y6x-rp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QGvJ7SU1LrsC6lVxcx8j8l2kNWRifUx4/view?usp=sharing


เอกสารท่ีใชส้ าหรับการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร 

งานแรงงาน 3 สัญชาติ (NON L-A) 
 

กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. 4 ส.ค.62  
1. หนังสือเดินทาง 

2. คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (ตม.7)  
- กรอกรายละเอียดและติดรูปถ่ายของแรงงานต่างด้าว ขนาด 4x6 ซม. ด้านหลัง (Download ตม.7) 

3. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีข้อมูลการตรวจลงตรา / ประทับตราอนุญาต 
- แรงงานต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือลายนิ้วหัวแม่มือขวา เพื่อรับรองสำเนา 

4. สำเนาใบรับคำขอ บต.23 และสำเนาใบเสร็จรับเงิน 
- แรงงานต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือลายนิ้วหัวแม่มือขวา เพื่อรับรองสำเนา 

5. สำเนาใบอนุญาตทำงานฉบับเดิม  
- แรงงานต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือลายนิ้วหัวแม่มือขวา เพื่อรับรองสำเนา 

6. ใบรับรองแพทย์ ตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ  

7. เอกสารนายจ้าง 

o กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา  
▪ สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง พร้อมรับรองสำเนา 
▪ สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง พร้อมรับรองสำเนา 

o กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล 
▪ หนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน โดยกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้ลงนาม

รับรองและประทับตราสำคัญบริษัท (ตามข้อกำหนดหนังสือรับรองฯ) 
▪ สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา 
▪ สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา  

o หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมอบหมายบุคคลอ่ืนมาดำเนินการแทนตน) ติดอากรแสตมป์ 
10 บาท (Download หนังสือมอบอำนาจ)   

▪ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา 
▪ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา 

8. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1qAtRIYyRqXjHuXf9_KBxMKbaD0y6x-rp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QGvJ7SU1LrsC6lVxcx8j8l2kNWRifUx4/view?usp=sharing


 

ติดต่อรับบริการได้ที่ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ทั้ง 3 แห่ง ดังนี้ 
1. ศูนย์ฯ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ ชั้น 1  

โทร. 02 - 408-5602 
2. ศูนย์ฯ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สะพานใหม่ ชั้น 3 

โทร. 02 - 147-5644 
3. ศูนย์ฯ ห้างอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 5  

โทร. 02- 530-4535 
 

 
 
 

ข้อกำหนดในการใช้บริการ 

1. กรณีติดต่อรับบริการการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรฯ (ต่อ VISA) หรือติดต่อย้ายตราประทับ กรุณา
จองคิวออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://bangkok.immigration.go.th/ 

2. กรณีที่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าเปรียบเทียบปรับเป็นเงินสด กรุณาจองคิวและมาติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการก่อนเวลา 16.00 น. เนื่องจากต้องนำเงินค่าธรรมเนียมและค่า
เปรียบเทียบปรับเข้าธนาคารต่อไป 

3. กรณีผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรให้กับต่างด้าวแทนนายจ้าง สามารถ
รับมอบอำนาจได้ ไม่เกิน 5 คน ต่อ 1 วัน   

 

https://bangkok.immigration.go.th/

