แบบ 1
แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัตขิ องคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕9
(กลุม่ ทีม่ ีเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้)
เลขที่........................... วันที่ ..............................................................................................
1. ข้อมูลประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย คำนำหน้ำนำม...................... ชื่อ ...............................................ชื่อสกุล.............................................
ข้อมูลตำมหลักฐำนจำกประเทศต้นทำง
Title………………………….Name ......................................................................Surname........................................................................
หลักฐำนจำกประเทศต้นทำง เลขที่ ............................................................
 หนังสือเดินทำง Passport (PP)
 หนังสือเดินทำงชั่วครำว Temporary Passport (TP)
 เอกสำรรับรองบุคคล Certificate of Identity (CI)  เอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง Travel Document (TD)
สถำนที่ออกหนังสือ…………………………..….วันที่ออก (ปี ค.ศ.) ……..…/…….……/……….……..วันที่หมดอำยุ…....…/……..……/….…………..
วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.) เกิด ........../............./.................. เพศ  ชำย  หญิง
สถำนภำพ  โสด  สมรส  หย่ำ  หม้ำย  ร้ำง

สัญชำติ  เมียนมำ  ลำว  กัมพูชำ

ชื่อ–ชื่อสกุลบิดำ ........................................................................ชื่อ–ชื่อสกุลมำรดำ ................................................................................
เดินทำงเข้ำมำในประเทศไทย ณ จุดพรมแดนทำงด้ำน/อำเภอ ...............................................................................................................
จังหวัด ......................................................................................เมื่อ ........................................................................................................
 ไม่มผี ู้ติดตำม
 มีผู้ติดตำม จำนวน...................คน
เลขประจาตัวแรงงาน (เจ้ำหน้ำที่บันทึก) - --
๒) รายละเอียดนายจ้าง

(กรอกข้อ 2.1 หรือ 2.2 เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)

2.1 นิติบุคคล ชื่อบริษัท........................................................................................................................................................
เลขที่นิติบุคคล __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ที่ตั้ง/ที่อยู่ (เลขรหัสประจำบ้ำน 11 หลัก)

--

2.2 บุคคลธรรมดา ชื่อ-นำมสกุล (นำยจ้ำง) ...........................................................................................................................

----
ที่ตั้ง/ที่อยู่ (เลขรหัสประจำบ้ำน 11 หลัก) --
เลขประจำตัวประชำชนนำยจ้ำง

*** รายการที่พกั อาศัยของแรงงาน และ สถานที่ทางาน (ต้องอยู่ในจังหวัดที่มำลงทะเบียน ยกเว้นประมง 22 จังหวัด) ***

ที่พักอำศัยของแรงงำน  ที่เดียวกับที่ตั้ง/ที่อยู่ของนำยจ้ำง
 ที่อื่น (เลขรหัสประจำบ้ำน 11 หลัก พร้อมแนบสำเนำทะเบียนบ้ำน)--
สถำนที่ทำงำน (ระบุเพียงข้อเดียว)
 ที่เดียวกับที่ตั้ง/ที่อยู่ของนำยจ้ำง
 ที่อื่น มีทะเบียนบ้ำน ระบุเลขรหัสประจำบ้ำน 11 หลัก --
 ที่อื่น ไม่มีทะเบียนบ้ำน ให้ระบุชื่อสถำนที่ ...............................................................................................
หมู่ที่............ตำบล............................อำเภอ........................................จังหวัด...........................................
2.3 อาชีพ  กรรมกร  รับใช้ในบ้ำน ประเภทกิจกำร..........................................................................................................
เจ้าหน้าที่จัดหางาน กรอกรหัสประเภทกิจการ BT 
3. ข้อมูลสุขภาพ
ประกันสุขภำพโรงพยำบำล.......................................................................................................................................................................
โรงพยำบำลทีต่ รวจสุขภำพ.................................................................................แพทย์ผู้ตรวจ.................................................................
ลงชื่อ...................................................นำยจ้ำง
(...................................................)

แบบ 1/2
แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัตขิ องคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕9
(เฉพาะผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่มีเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ อายุต่ากว่า 18 ปี)
เลขที.่ .................................................... วันที่ ........................................................................
1. ข้อมูลประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยชื่อ คานาหน้านาม..........................ชื่อ……........................................ชื่อสกุล.........................................
ข้อมูลตามหลักฐานจากประเทศต้นทาง
Title………………………….Name ......................................................................Surname.........................................................................
หลักฐานจากประเทศต้นทาง เลขที่ ............................................................
 หนังสือเดินทาง Passport (PP)
 หนังสือเดินทางชั่วคราว Temporary Passport (TP)
 เอกสารรับรองบุคคล Certificate of Identity (CI)  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง Travel Document (TD)
 เอกสารอื่นที่ประเทศต้นทางออกให้
สถานที่ออกหนังสือ ……………………..…..……….วันที่ออก (ปี ค.ศ.) …....…/……..……/…….……..วันที่หมดอายุ…....…/……..……/……………..
วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.) เกิด ............../................/.................. เพศ  ชาย  หญิง

สัญชาติ  เมียนมา  ลาว  กัมพูชา

สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย  ร้าง
ติดตามผู้ปกครอง  บิดา  มารดา
เลขประจาตัวของมารดา --- หรือ
หนังสือเดินทางเลขที่ ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 หนังสือเดินทาง Passport (PP)
 หนังสือเดินทางชั่วคราว Temporary Passport (TP)
 เอกสารรับรองบุคคล Certificate of Identity (CI)  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง Travel Document (TD)
ชื่อ–ชื่อสกุลมารดาของคนซึ่งไม่มสี ัญชาติไทย..........................................................................................................
เลขรหัสประจาบ้านที่อาศัยอยู่ (11 หลักจากสาเนาทะเบียนบ้าน) --
เลขประจาตัวของบิดา --- หรือ
หนังสือเดินทางเลขที่..........................................................................................................................................................
 หนังสือเดินทาง Passport (PP)
 หนังสือเดินทางชั่วคราว Temporary Passport (TP)
 เอกสารรับรองบุคคล Certificate of Identity (CI)  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง Travel Document (TD)
ชื่อ–ชื่อสกุลบิดาของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย........................................................................................................
เลขรหัสประจาบ้านที่อาศัยอยู่ (11 หลักจากสาเนาทะเบียนบ้าน)

--

เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ณ จุดพรมแดนทางด้าน/อาเภอ ...........................................................................................
จังหวัด ..................................................................................เมื่อ .........................................................................................
เลขประจาตัวผู้ตดิ ตาม (เจ้าหน้าทีบ่ ันทึก)

---

2. ข้อมูลสุขภาพ
ประกันสุขภาพโรงพยาบาล...................................................................................................................................................................
โรงพยาบาลที่ตรวจสุขภาพ.................................................................................แพทย์ผตู้ รวจ..............................................................
ลงชื่อ...................................................นายจ้าง
(...................................................)

แบบ 2/1

แบบกรอกข้อมูลการขออนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
(กลุ่มที่ถือบัตรสีชมพู)
๑) เลขประจาตัวแรงงาน ---
คำนำหน้ำนำม................................ ชื่อ ....................................................................สกุล.............................................................................
๒) รายละเอียดนายจ้าง  นำยจ้ำงเดิม  เปลี่ยนนำยจ้ำง
(กรอกข้อ 2.1 หรือ 2.2 เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)
2.1 นิติบุคคล ชื่อบริษัท........................................................................................................................................................
เลขที่นิติบุคคล __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ที่ตั้ง/ที่อยู่ (เลขรหัสประจำบ้ำน 11 หลัก)

--

2.2 บุคคลธรรมดา ชื่อ-นำมสกุล (นำยจ้ำง) ...........................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชนนำยจ้ำง

----

ที่ตั้ง/ที่อยู่ (เลขรหัสประจำบ้ำน 11 หลัก)

--

*** รำยกำรที่พักอำศัยของแรงงำน และ สถำนที่ทำงำน (ต้องอยู่ในจังหวัดที่มำลงทะเบียน ยกเว้นประมง 22 จังหวัด) ***
ที่พักอำศัยของแรงงำน  ที่เดียวกับที่ตั้ง/ที่อยู่ของนำยจ้ำง
 ที่อื่น (รหัสประจำบ้ำน 11 หลัก พร้อมแนบสำเนำทะเบียนบ้ำน)--
สถำนที่ทำงำน (ระบุเพียงข้อเดียว)
 ที่เดียวกับที่ตั้ง/ที่อยู่ของนำยจ้ำง
 ที่อื่น มีทะเบียนบ้ำน ระบุเลขรหัสประจำบ้ำน 11 หลัก --
 ที่อื่น ไม่มีทะเบียนบ้ำน ให้ระบุชื่อสถำนที่ .....................................................................................................................
หมู่ที่............ตำบล............................อำเภอ........................................จังหวัด...................................................................
2.3 อาชีพ  กรรมกร  รับใช้ในบ้ำน ประเภทกิจกำร.......................................................................................................................
เจ้ำหน้ำที่กรมกำรจัดหำงำน กรอกรหัสประเภทกิจกำร BT 
3) ข้อมูลสุขภาพ
ประกันสุขภำพโรงพยำบำล..............................................................................................................................................................
โรงพยำบำลทีต่ รวจสุขภำพ.................................................................................แพทย์ผู้ตรวจ........................................................
(ลงชื่อ)............................. ...................................นายจ้าง
(..................................................................)

แบบ 2/2

แบบกรอกข้อมูลที่อยู่ผู้ติดตามแรงงาน
(กลุ่มทีถ่ ือบัตรสีชมพู)
๑) เลขประจำตัวผู้ติดตำม ---
คำนำหน้ำนำม.........................ชื่อ ............................................................................สกุล..............................................................................

 เดิมเป็นผู้ตดิ ตำม 
ติดตำมผู้ปกครอง

เดิมเป็นแรงงำน (ปัจจุบันอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี)

 บิดำ  มำรดำ

เลขประจำตัวผู้ปกครอง --- หรือ
เลขที่หนังสือเดินทำง..........................................................................................................................................................................
ชื่อ ...........................................................................สกุล.....................................................................................................................
บ้ำนที่อยู่อำศัย/ทีต่ ิดต่อต้องเป็นบ้ำนเดียวกันกับผู้ปกครอง --
(เลขรหัสประจำบ้ำน 11 หลัก )

2) ข้อมูลสุขภาพ(สาธารณสุข)
ประกันสุขภำพโรงพยำบำล.........................................................................................................................................................................
โรงพยำบำลทีต่ รวจสุขภำพ.................................................................................แพทย์ผู้ตรวจ...................................................................
(ลงชื่อ)................................................................นายจ้าง
(..................................................................)

แบบ 3
แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัตขิ องคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕9
(ผู้ติดตาม ที่มีหลักฐานการเกิด หรือ หลักฐานอื่นที่มีเลข 13 หลัก หรือ ไม่มีเอกสารหลักฐาน อายุต่ากว่า 18 ปี)
เลขที.่ .................................................... วันที่ ........................................................................
1 . เลขประจำตัวผู้ตดิ ตำม

---

คำนำหน้ำนำม.............................ชื่อ……............................................................ชื่อสกุล............................... ............... ...........................
Title………………………….Name ......................................................................Surname.........................................................................
วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด ............../................/.................. เพศ  ชำย  หญิง

สัญชำติ  เมียนมำ  ลำว  กัมพูชำ

สถำนภำพ  โสด  สมรส  หย่ำ  หม้ำย  ร้ำง
ติดตำมผู้ปกครอง  บิดำ  มำรดำ
เลขประจำตัวปัจจุบันของมำรดำ

---

หรือ

หนังสือเดินทำงเลขที่ ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 หนังสือเดินทำง Passport (PP)
 หนังสือเดินทำงชั่วครำว Temporary Passport (TP)
 เอกสำรรับรองบุคคล Certificate of Identity (CI)  เอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง Travel Document (TD)
ชื่อ–ชื่อสกุลมำรดำของคนซึ่งไม่มสี ัญชำติไทย..........................................................................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนที่อำศัยอยู่ (11 หลักจำกสำเนำทะเบียนบ้ำน) --
เลขประจำตัวปัจจุบันของบิดำ --- หรือ
หนังสือเดินทำงเลขที่..........................................................................................................................................................
 หนังสือเดินทำง Passport (PP)
 หนังสือเดินทำงชั่วครำว Temporary Passport (TP)
 เอกสำรรับรองบุคคล Certificate of Identity (CI)  เอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง Travel Document (TD)
ชื่อ–ชื่อสกุลบิดำของคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย........................................................................................................
เลขรหัสประจำบ้ำนที่อำศัยอยู่ (11 หลักจำกสำเนำทะเบียนบ้ำน)

--

2. ข้อมูลสุขภำพ
ประกันสุขภำพโรงพยำบำล........................................................................................................ ...........................................................
โรงพยำบำลที่ตรวจสุขภำพ.................................................................................แพทย์ผตู้ รวจ...............................................................
ลงชื่อ.....................................................................นำยจ้ำง
(.............................................................................)

