
      แบบ อช.1  

           Form PV.1 

                                                         คาํขออนุญาต                                   

เข้ามาดาํเนินงานในประเทศไทย 

    ของนิตบุิคคล สถาบัน หรือหน่วยงานเอกชนต่างประเทศ 

  ย่ืนต่อคณะกรรมการพจิารณาการดาํเนินงาน 

ขององค์การเอกชนต่างประเทศ 
The Application for Permission of 

Foreign Juristic Person, Foreign Institution or 

Private Agency for Entry to Operate in Thailand, 

Submit  to  the Committee Considering the 

Operation of Foreign Private Organizations 

 

เขียนท่ี…………………………………… 

                         Written  at 

วันท่ี……………เดือน……………พ.ศ. ……….. 

                                                                                                       Date                    Month                      Year 

 

เร่ือง ขออนญุาตเข้ามาดําเนินงานในประเทศไทย 

Subject   :  The Application for Permission for Entry to Operate in Thailand 

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาการดําเนินงานขององค์การเอกชนตา่งประเทศ 

To           : The Chairman of the Committee  Considering the Operation of Foreign Private Organizations, 

 

 ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)…………………………………………………………………….. 

 I (Mr./Mrs./Miss) 

ตําแหนง่………………………………สถาบนั/มลูนิธิ/องค์การ…………………………………………………… 

Position                                                    Institution/Foundation/Organization 

..……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่………………………………………………………………………………………………… 

Location of the head-office 

..……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………..โทรศพัท์…………………………… 

                                                                                                                               Telephone  no. 

ปัจจบุนัพกัอยูท่ี่…………………………………………………………………………………………………….. 

Present residence 

…………………………………………………………………….โทรศพัท์………………………………………. 

                                                                                                             Telephone no. 

 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

For Official Use  

คําขอท่ี …………… 

Application no. 

รับวนัท่ี ………… 

Receiving Date  

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับ…….. 

Intake Official 

 

 

 

รูปถ่าย 

photograph 

2” x 2 ½ “ 
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มีความประสงค์ขอให้คณะกรรมการพิจารณาการดําเนินงานขององค์การเอกชนตา่งประเทศพิจารณา  

อนญุาตให้สถาบนั/มลูนิธิ/องค์การ………………………………………………………………………………… 

Wish to apply to the Committee Considering the Operation of Foreign Private Organizations for consideration the 

permission of the  following institution/foundation/organization 

เข้ามาดําเนินงานในประเทศไทยตามโครงการ………………………………………………………………….. 

to enter to operate in Thailand under the project 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

นบัตัง้แตว่นัท่ี ……….เดือน………………พ.ศ. …………ถึงวนัท่ี……….เดือน………….…พ.ศ………………. 

From the date              month                        year                  to the date         month            Year 

รวมระยะเวลา……………….ปี…………………เดือน…………………วนั 

for the period of                     years                        months                           days. 

 

 

  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานดงัตอ่ไปนีม้าเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาอนญุาตของ 

คณะกรรมการฯ  ด้วยแล้ว 

  I have attached herewith the following documents and evidences for the consideration of 

the Committee. 

1.  สําเนาหนงัสือหรือเอกสารแสดงการจดัตัง้ สถาบนั/มลูนิธิ/องค์การ 

Copy of the letter or document indicating the estabishment of the institution/foundation/ 

    organization 

2.  ประวตัคิวามเป็นมา วตัถปุระสงค์และผลการดําเนินงานท่ีสําคญั 

Background,objectives and major  achievements of the institution/foundation/organization 

3.  ประวตัแิละข้อมลูเก่ียวกบัตวัเจ้าหน้าท่ีท่ีจะเข้ามาทํางานในประเทศไทย 

Bio-data and information concerning the personnel who shall enter to work in  Thailand 

4.  รายงานประจําปี ย้อนหลงั 3 ปี 

Annual report of the last 3 years 

5.  รายละเอียดโครงการท่ีจะเข้ามาดําเนินงานในประเทศไทย 

Details of the project which will be operated in Thailand 
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6. หนงัสือรับรองจากหนว่ยงานราชการหรือสถาบนัอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

Certified letter from government agency or other institutes  (if any) 

7. หนงัสือมอบอํานาจโดยสํานกังานใหญ่ 

Letter of Power of Attorney to appoint a person to operate the office in Thailand from head office 

8. หนงัสือมอบอํานาจชว่งติดอากรแสตมป์  30  บาท 

 Letter of Power of Attorney with duty stamp 30 bath 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

Yours faithfully, 

 

  (ลงช่ือ)………..……………………….ผู้ขออนญุาต  

                                                   (Signature)                                              Applicant 

        (.…………………………………) 

                                            ตําแหนง่…………………………………                                                      

           Position 

 

 พร้อมนีข้้าพเจ้าได้มอบหมายให้ (นาย,นาง,นางสาว)…………………………………………… 

เป็นผู้ มีอํานาจดําเนินงานแทนข้าพเจ้า    ตามหนงัสือมอบอํานาจแนบท้าย 

 I authtorize (Mr.,Mrs.,Miss)  to act on my behalf in accordance with the letter of Power of Attorney 

attached  herewith. 

 

          (ลงช่ือ)…………………………………..ผู้มอบอํานาจ  

                                                      (Signature)                                                 Authorizer 

                                                        (……………………………………)  

             ตําแหนง่…………………………………                                                      

               Position 

ความเห็นของเจ้าหน้าท่ี 

Comment of the official 

 

 …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 



แบบ อช.2 
                                                                                                                                      Form PV.2 

ประวัตคิวามเป็นมาของสถาบัน/มูลนิธิ/องค์การ 
 Background of the Institution/Foundation/Organization 

 

1. ประวัตคิวามเป็นมา   

 Background 

1.1 วนัเร่ิมก่อตัง้ …………………………………………………………………………………………… 

Date of establishment  

 1.2 ผู้ เร่ิมก่อตัง้………………………………………………………………………………………………

  Establisher 

 1.3 เงินทนุเร่ิมแรก…………………………………………………………………………………………... 

  Original  capital 

1.4 ท่ีตัง้เดมิ………………………………………………………………………………………………… 

  Former location 

  …………………………………………………………………………………………………………. 

 1.5 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ปัจจบุนั…………………………………………………………………………….. 

  Present location of the head-office 

               ………………………………………………………………………………………………………….. 

 1.6 จํานวนสํานกังานสาขาปัจจบุนั……………………………………แหง่   (ระบปุระเทศท่ีตัง้) 

  Present  number of branch-offices   (Specify  the countries  where  the  branch-office are located) 

1.7 ช่ือผู้ อํานวยการคนปัจจบุนั…………………………………………………………………………….. 

  Name of the present director (head-office) 

1.8 อตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ี……………………………………………………คน  (ทัง้หมด) 

Number of personnel                                                                                            (total) 

1.9 จํานวนเงินทนุปัจจบุนั…………………………………………………………………………………. 

Present amount of capital 

1.10 แหลง่ท่ีมาของเงินทนุ   

 Source of Capital 

  …………………………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………………………………. 

2. วัตถุประสงค์ของการก่อตัง้  

 Objectives of the Establishment 

  ………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. รายช่ือของคณะกรรมการบริหาร   

 Name list of the Board 

  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

4. สาขาการให้ความช่วยเหลือ  

 Field of Assistance 

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ลักษณะการให้ความช่วยเหลือ  

 Type of Assistance 

  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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   From PV.3 

คาํขออนุญาตให้ผู้รับมอบอาํนาจ 

เข้ามาดาํเนินงานในประเทศไทย 

ย่ืนต่อคณะกรรมการพจิารณาการดาํเนินงานของ 

องค์การเอกชนต่างประเทศ 
The Application for Permission the representative of Foreign  

Private Organizations to Operate in Thailand, Submit to the  

Committee Considering the Operation of Foreign Private Organizations 
 

เขียนท่ี…………………………………… 

                        Written  at 

วันท่ี……………เดือน……………พ.ศ. ……….. 

                                                                                                       Date                    Month                      Year 
 

เร่ือง ขอให้พิจารณาอนญุาตให้ผู้ รับมอบอํานาจเข้ามาดําเนินงานในประเทศไทย 

Subject   : The Application for Permission the representative of Foreign Private Organization to Operate in Thailand 

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาการดําเนินงานขององค์การเอกชนตา่งประเทศ 

To           : The Chairman of the Committee Considering the Operation of Foreign Private Organizations, 
 

 ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)…………………………………………………………………….. 

           I   (Mr./Mrs./Miss) 

อาย…ุ……..ปี………..เดือน    เชือ้ชาติ…………………..สญัชาติ……………………ศาสนา………………… 

Age              year           month    Race                                    Nationality                             Religion 

อาชีพ………………………ตําแหนง่………………………สถาบนั/มลูนิธิ/องค์การ…………………………….. 

Occupation      Position   Institution/Foundation/Organization 

อยูบ้่านเลขท่ี……………………หมูท่ี่………….ตําบล…..……………………

อําเภอ…………………………...Address                                        Village no.        Sub-district        

District 

จงัหวดั…………………………………ประเทศ…………………………. 

Province                                                   Country 

มีความประสงค์ขอให้คณะกรรมการพิจารณาการดําเนินงานขององค์การเอกชนตา่งประเทศพิจารณา  

อนญุาตให้  ข้าพเจ้าและผู้ มีอํานาจดําเนินงานในประเทศไทยแทนข้าพเจ้า 

Wish to apply to the Committee Considering the Operation of Foreign Private Organizations for Consideration the 

permission for myself  and the authorized person to operate in Thailand  

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

รูปถ่าย 

photograph 

2” x 2 ½“ 
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เข้ามาดําเนินงานในประเทศไทย  ตามโครงการ…………………………………………………………………… 

to enter to operate in Thailand under the project 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

นบัตัง้แตว่นัท่ี ……….เดือน………………พ.ศ. …………ถึงวนัท่ี……….เดือน…………………พ.ศ. …….….. 

From the Date             month                         year                  to the date         month       Year 

รวมระยะเวลา……………….ปี…………………เดือน…………………วนั 

for the period of                     years                         months                           days. 

 

  ข้าพเจ้าได้แนบรูปถ่ายของข้าพเจ้า 4 รูป  รูปถ่ายของผู้ มีอํานาจดําเนินงานในประเทศไทยแทน

ข้าพเจ้า 4 รูป  ประวตัสิว่นบคุคล  ประวตัผิู้ ร่วมดําเนินงาน พร้อมรูปถ่ายของแตล่ะคน  2 รูป  และรายละเอียด

โครงการ (ตามแบบ อช. 4, อช. 4.1, อช. 5, อช. 8, และ อช. 9)  มาเพ่ือโปรดนําเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือ

พิจารณา 

  I have attached herewith  4 photographs, each of myself and the authorized person and bio-data, 

of the partner  with  2 photographs together with the details of the project (Form PV. 4, PV. 4.1, PV. 5, PV. 8 and PV. 

9) to submit  to the Committee for consideration of the permission. 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

Yours faithfully, 

 

 

(ลงช่ือ)……………………………….ผู้ขออนญุาต 

                                                   (Signature)                                            Applicant 

        (………………………………..) 

                                             ตําแหนง่……………………………….       

                                              Position 

 

 

 



 

 

      แบบ อช.4  
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ประวัตผู้ิรับมอบอาํนาจให้เข้ามาดาํเนินงานในประเทศไทย 
Bio-data of the Representative to operate in Thailand 

 

 

 

 

1. ช่ือ………………………………………นามสกลุ………………………..เชือ้ชาติ………………………….. 

First name                                                  Family name                                  Race 

 สญัชาติ…………………………………ศาสนา…………………………เกิดวนัท่ี………………………….. 

Nationality                                                  Religion                                         Date of birth 

 เดือน………………………….พ.ศ. ……………….อาย…ุ…………..ปี      อยู่บ้านเลขท่ี………………… 

 Month                                         Year                            Age                      Years  Home no.  

 หมูท่ี่……………………………………ตําบล……………………………อําเภอ…………………………… 

 Village no.                                                Sub-district                                      District 

 จงัหวดั………………………………….ประเทศ……………………………………… 

 Province                                                     Country 

2. ถ่ินเกิด        เมือง……………………………………… 

Place of birth     City 

ประเทศ…………………………………………………………………………… 

Country 

3. ท่ีอยูใ่นประเทศไทย (กรณีท่ีเป็นชาวตา่งประเทศ)   

Residence in Thailand (in case of foreigners) 

บ้านเลขท่ี ……………………………….หมูท่ี่……………………ตําบล……………………………………. 

Home no.                                                     Village no.                       Sub-district 

อําเภอ…………………………………..จงัหวดั…………………..ประเทศ…………………………………. 

District                                                        Province                             Country 

หมายเลขโทรศพัท์…………………………………. 

Telephone   

 

 

 

 

 

 

รูปถ่าย 

photograph 

2” x 2 ½“  
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4. ครอบครัว   

Family 

4.1 (สามี/ภรรยา) ช่ือ…………………………………………นามสกลุ…………………………………….. 

  (Husband/wife) First name                                             Family name 

  เชือ้ชาติ……………………………..สญัชาต…ิ……………………………อาย…ุ…………………ปี 

  Race                                         Nationality                                              Age                                 Year 

  ศาสนา……………………………..อาชีพ………………………. 

  Religion                                              Occupation 

 4.2 จํานวนบตุร……………………….คน   ชาย………………………คน   หญิง……………………….คน 

  Number of Children                                   Son(s)                                          Daughter(s) 

  ศาสนา…………………………………. 

  Religion                                                       

5. การศกึษาและภาษา   

 Education and Language 

5.1 จบการศกึษาระดบั…………………………………………สาขา……………………………………….. 

  Level of completed education                Major    

 สถานศกึษา…………………………………………ประเทศ…………………………………… 

  Institution       Country 

 5.2 ภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั……………………………………………………………………………….. 

  Mother tounge language 

5.2 ความรู้ภาษาไทย  

 Thai language 

อา่น………………………ดีมาก…………………….ดี..………………….พอใช้……………ไมไ่ด้เลย 

Reading     very good     good                          average                  poor 

  เขียน……………………..ดีมาก…………………….ดี…………………...พอใช้…………….ไมไ่ด้เลย 

  Writing                                 very good                           good                          average                  poor 

  พดู……………………….ดีมาก…………………….ดี…………………...พอใช้……………..ไมไ่ด้เลย 

  Conversation                       very good                           good                          average                  poor 

5.4 นอกจากภาษาท่ีใช้พดูประจําวนัแล้ว  มีความรู้ภาษาอ่ืนอีก  ดงันี ้

Other languages 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6 ประวตัิการทํางาน  (เรียงตามลําดบันบัตัง้แตเ่ร่ิมทํางานถึงปัจจบุนั) 

Employment Record (starting from the beginning to the present) 

 6.1 อาชีพ……………………………………………….ตําแหนง่…………………………………………… 

  Occupation                                                                   Position 

  ช่ือสถานท่ีทํางานหรือนายจ้าง……………………………………………………………………………. 

  Name of the work place or employer 

  ประเภทกิจการ……………………………………………………ประเทศ……………………………… 

  Type of business                                                                                 Country 

  วนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมทํา…………………………………วนั เดือน ปี ท่ีสิน้สดุ………………………………. 

  Starting date/month/year       Ending Date/month/year 

  รวมระยะเวลา………………………….ปี…………………..เดือน 

  period of working                                      years                          months 

6.2 อาชีพ……………………………………………….ตําแหนง่…………………………………………… 

Occupation     Position 

  ช่ือสถานท่ีทํางานหรือนายจ้าง……………………………………………………………………………. 

  Name of the work place or employer 

  ประเภทกิจการ……………………………………………………ประเทศ……………………………… 

  Type of business               Country 

  วนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมทํา…………………………………วนั เดือน ปี ท่ีสิน้สดุ………………………………. 

  Starting date/month/year       Ending Date/month/year 

  รวมระยะเวลา………………………….ปี…………………..เดือน 

  period of working            years   months 

6.3 อาชีพ……………………………………………….ตําแหนง่…………………………………………… 

Occupation     Position 

  ช่ือสถานท่ีทํางานหรือนายจ้าง……………………………………………………………………………. 

  Name of the work place or employer 

  ประเภทกิจการ……………………………………………………ประเทศ……………………………… 

  Type of business               Country 

  วนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมทํา…………………………………วนั เดือน ปี ท่ีสิน้สดุ………………………………. 

  Starting date/month/year       Ending Date/month/year 

  รวมระยะเวลา………………………….ปี…………………..เดือน 

  period of working             years   months 
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7. รายละเอียดหนงัสือเดนิทาง 

 Detail  of  Passport 

 หนงัสือเดนิทางเลขท่ี……………………………………………ออกให้โดย…………………………………. 

 Passport no.                   Issued by 

 ประเภทของวีซา่………………………………………………….. 

 Type of visa 

 ระยะเวลาท่ีได้รับอนญุาตตัง้แตว่นัท่ี…………………………………ถึงวนัท่ี……………………………….. 

 Granted  permission from the date           to the date 

 เดนิทางมาประเทศไทยโดยคําแนะนําของ……………………………………………………………………. 

 Travel to Thailand according to the suggestion of 

 เพ่ือความมุง่หมาย…………………………………………………………………………………………….. 

 for the purpose of……………………………………………………………………………………………………………. 

8. ตําแหนง่หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายให้ดําเนินงานในประเทศไทย 

 Position Duties and Responsibilities Entrusted to operate in Thailand 

  …………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

9.   เหตผุลท่ีไมจ้่างคนไทย 

 Reasons for not employ Thai staff 

  …………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 
   

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  รายการท่ีกรอกในแบบฟอร์มนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 

  I certify that all information  filled in this form is true. 
 

      (ลงช่ือ)…………………………………….ผู้ ดําเนินงานแทนองค์การ 

      (Signature)                                                    Representative 

               (……………………………………..) 

      ตําแหนง่…………………………………… 

      Position 



 

                       แบบ อช.4.1  

                                                                                                                 Form PV.4.1 

 

ประวัตผู้ิร่วมดาํเนินงานในประเทศไทย 
Bio-data of the Partner to Operate in Thailand 

 

 

 

 

1. ช่ือ………………………………………นามสกลุ………………………..เชือ้ชาติ………………………….. 

First name        Family name    Race 

 สญัชาติ…………………………………ศาสนา…………………………เกิดวนัท่ี………………………….. 

Nationality        Religion   Date of birth 

 เดือน………………………….พ.ศ. ……………….อาย…ุ…………..ปี       อยูบ้่านเลขท่ี…………………. 

 Month    Year           Age        Years     Home no.  

 หมูท่ี่……………………………………ตําบล……………………………อําเภอ…………………………… 

 Village no      Sub-district   District 

 จงัหวดั………………………………….ประเทศ……………………………………… 

 Province       Country 

2. ถ่ินเกิด         เมือง………………………………………… 

Place of birth      City 

ประเทศ……………………..……………………………. 

Country 

3. ท่ีอยูใ่นประเทศไทย    

Residence in Thailand  

บ้านเลขท่ี ……………………………….หมูท่ี่……………………ตําบล……………………………………. 

Address          Village no.      Sub-district 

อําเภอ…………………………………..จงัหวดั…………………..ประเทศ…………………………………. 

District                      Province      Country     

หมายเลขโทรศพัท์……………………………………….. 

Telephone no.  

4. ครอบครัว   

Family 

4.1 (สามี/ภรรยา) ช่ือ…………………………………………นามสกลุ…………………………………….. 

  (Husband/wife) First name             Family name 

 

 

รูปถ่าย 

photograph 

2” x 2 ½ ” 

  



 

 

                                                                                                              แบบ อช.4.1(2)  

                          Form PV.4.1(2) 

- 2 - 

 

  เชือ้ชาติ……………………………..สญัชาต…ิ……………………………อาย…ุ……………………ปี 

  Race            Nationality            Age                              Year 

  ศาสนา……………………………..อาชีพ………………………. 

  Religion       Occupation 

  สถานท่ีทํางาน……………………………………………โทรศพัท์……………………………. 

  Office               Telephone no. 

 4.2 จํานวนบตุร……………………….คน   ชาย………………………คน   หญิง……………………….คน 

  Number of Children            Son(s)          Daughter(s)              

ศาสนา………………………………… 

  Religion                  

5. การศกึษาและภาษา   

 Education and Language 

5.1 จบการศกึษาระดบั……………………………………………………….สาขา………………………… 

  Level of completed education                        Major 

  สถานศกึษา…………………………………………ประเทศ…………………………………………… 

  Institution       Country 

 5.2 ภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั……………………………………………………………………………….. 

  Mother tongue language 

5.3 ความรู้ภาษาไทย  

Thai language 

อา่น………………………ดีมาก…………………….ดี..………………….พอใช้……………..ไมไ่ด้เลย 

Reading     very good     good            average               poor 

  เขียน……………………..ดีมาก…………………….ดี…………………...พอใช้……………..ไมไ่ด้เลย 

  Writing     very good     good            average               poor 

  พดู……………………….ดีมาก…………………….ดี…………………...พอใช้……………..ไมไ่ด้เลย 

  Conversation    very good    good            average               poor 

5.4 นอกจากภาษาท่ีใช้พดูประจําวนัแล้ว  มีความรู้ภาษาอ่ืนอีก  ดงันี ้

Other languages 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

                                                                                                    แบบ อช.4.1(3)  

                     Form PV.4.1(3) 

- 3 - 

 

6 ประวตัิการทํางาน  (เรียงตามลําดบันบัตัง้แตเ่ร่ิมทํางานถึงปัจจบุนั) 

Employment Record (starting from the beginning to the present) 

 6.1 อาชีพ……………………………………………….ตําแหนง่…………………………………………… 

  Occupation     Position 

  ช่ือสถานท่ีทํางานหรือนายจ้าง……………………………………………………………………………. 

  Name of the work place or employer 

  ประเภทกิจการ……………………………………………………ประเทศ……………………………… 

  Type of business                            Country 

  วนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมทํา…………………………………วนั เดือน ปี ท่ีสิน้สดุ………………………………. 

  Starting date/month/year     Ending Date/month/year 

  รวมระยะเวลา………………………….ปี…………………..เดือน 

  period of working             years  months 

6.2 อาชีพ……………………………………………….ตําแหนง่…………………………………………… 

Occupation     Position 

  ช่ือสถานท่ีทํางานหรือนายจ้าง……………………………………………………………………………. 

  Name of the work place or employer 

  ประเภทกิจการ……………………………………………………ประเทศ……………………………… 

  Type of business               Country 

  วนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมทํา…………………………………วนั เดือน ปี ท่ีสิน้สดุ………………………………. 

  starting/month/year      Ending/month/year 

  รวมระยะเวลา………………………….ปี…………………..เดือน 

  period of working             years  months 

6.3 อาชีพ……………………………………………….ตําแหนง่…………………………………………… 

Occupation     Position 

  ช่ือสถานท่ีทํางานหรือนายจ้าง……………………………………………………………………………. 

  Name of the work place or employer 

  ประเภทกิจการ……………………………………………………ประเทศ……………………………… 

  Type of business               Country 

  วนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมทํา…………………………………วนั เดือน ปี ท่ีสิน้สดุ………………………………. 

  starting/month/year      Ending/month/year 

  รวมระยะเวลา………………………….ปี…………………..เดือน 

  period of working             years  months 



 

แบบ อช.4.1(4)  

                  Form PV.4.1(4) 

- 4 - 

 

7. รายละเอียดหนงัสือเดนิทาง 

 Detail  of  Passport 

 หนงัสือเดนิทางเลขท่ี……………………………………………ออกให้โดย…………………………………. 

 Passport no.                   Issued by 

 ประเภทของวีซา่………………………………………………….. 

 Type of visa 

 ระยะเวลาท่ีได้รับอนญุาตตัง้แตว่นัท่ี……………………………………..ถึงวนัท่ี…………………………… 

 Granted permission from the date                  to the date 

 เดนิทางมาประเทศไทยโดยคําแนะนําของ……………………………………………………………………. 

 Travel to Thailand according to the suggestion of 

 เพ่ือความมุง่หมาย…………………………………………………………………………………………….. 

 for the purpose of 

8. ตําแหนง่หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายให้ดําเนินงานในประเทศไทย 

 Position Duties and Responsibilities entrusted to operate in Thailand 

  …………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

9. เหตผุลท่ีไมจ้่างคนไทย 

Reasons  for not employ Thai  staff 

  …………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

   

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  รายการท่ีกรอกในประวตัินีเ้ป็นความจริงทกุประการ 

  I  certify that all information  filled in this form is true. 

 

      (ลงช่ือ)…………………………………ผู้ ดําเนินงานแทนองค์การ 

      (Signature)            Representative 

               (………………………………….) 

      ตําแหนง่………………………………… 

      Position 

 



 

แบบ อช.5 

Form PV.5 

 

รายละเอียดโครงการท่ีขออนุญาตเข้ามาดาํเนินงานในประเทศไทย 
Details of the Project which Request for Permission to Operate in Thailand 

 

 

1. ช่ือโครงการ……………………………………………………………………………………………………. 

Project title…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. วตัถปุระสงค์………………………………………………………………………………………………….. 

 Objective 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. เปา้หมายการดําเนินงาน……………………………………………………………………………………… 

 Goals 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. วิธีดําเนินงาน………………………………………………………………………………………………….. 

Methodology 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ระยะเวลาท่ีขอเข้ามาดําเนินงาน   

 Duration of Operation 

 5.1 ระยะเวลาเร่ิมต้น (ระบ ุ วนั  เดือน  ปี) ………………………………………………………………….. 

              Starting from (specify date, month, year) 

5.2 ระยะสิน้สดุ (ระบ ุวนั เดือน ปี)…………………………………………………………………………… 

Ending in (specify date, month, year) 

5.3 รวมระยะเวลา………………….ปี………………………….เดือน…………………………………..วนั 

              For the duration of           years   months          days 

 

 



 

แบบ อช.5(2)  

                  Form PV.5(2) 

- 2 - 

 

6. งบประมาณโครงการรวม …………….……………บาท  จําแนกเป็นงบประมาณในแตล่ะโครงการ/กิจกรรม 

Budget                         Baht         Budget  in  each project 
 

ลําดบัท่ี 

No. 

 

โครงการท่ีให้ความชว่ยเหลือ 

Project 

งบประมาณ    

Budget 

ปีท่ี 1      

1st year 

ปีท่ี 2      

2nd year 

ปีท่ี 3       

3rd year 

    1. 

 

2. 

 

3. 

โครงการ 

Project 

โครงการ 

Project 

โครงการ 

Project 

   

รวม 

Total 

    

 

7. บคุคลท่ีจะร่วมดําเนินงาน  รวม…….……………………………………คน  (ระบช่ืุอตําแหนง่หรือหน้าท่ีของ 

Number of the partners 

ทกุคนท่ีร่วมดําเนินงานตามโครงการนี)้ (specify post title or duties of each partner under this project) 

ช่ือ………………………………นามสกลุ………………………………….ตําแหนง่……………………….. 

First name        Family name        Position 

ช่ือ………………………………นามสกลุ………………………………….ตําแหนง่……………………….. 

First name        Family name        Position 

8. พืน้ท่ีและกลุม่เปา้หมายท่ีจะเข้าไปดําเนินงาน  (Area and target groups) 

8.1 พืน้ท่ี (ระบ ุหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จงัหวดั)……………………………………………………………… 

Area (specify village, sub-district, district, province)  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

8.2 กลุม่เปา้หมาย (ระบกุลุม่ประชากรท่ีจะเข้าไปดําเนินงานหรือให้ความชว่ยเหลือ)…………………….. 

Target groups (specify groups of population to be operated or assisted) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 



 

แบบ อช.5(3)  

                  Form PV.5(3) 

- 3 - 

 

 

9 ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ……………………………………………………………………………………………. 

Expected results 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ความเห็นของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) ………….………………………………………………………. 

Recommendation of the agency concerned (if any) 

 

   (ลงช่ือ)…………………………………….ผู้ ดําเนินงานแทนองค์การ 

                                                   (Signature)                 Authorized  Transferee 

               (…………………………………….) 

      ตําแหนง่………………………………….. 

     Position 

               ……………./……………./………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ อช.6 

Form PV.6 

รายละเอียดโครงการท่ีขออนุญาต 

ดาํเนินงานในประเทศไทย 
Project’s detail  

For permission to operate in Thailand 

………………………………… 
 

1. คํานํา  ………………………………………………………………………………………………………… 

Introduction 

2.   วตัถปุระสงค์และเปา้หมาย  …………………………………………………………………………………. 

Objective and Goal 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3.    ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการ  ตัง้แต ่………………… ถึง ……………….. 

       Duration of the project             from                                 to 

4. พืน้ท่ีท่ีจะเข้าไปดําเนินงาน และกลุม่เปา้หมาย  ……………………………………………………………… 

Areas and Target  Group  

     …………………………………………………………………………………………………………………. 

5. งบประมาณดําเนินงาน ……………………….  บาท 

Budget                                                                   Baht 

6. วิธีดําเนินงานแตล่ะโครงการ พร้อมรายละเอียดและประโยชน์ท่ีได้รับ  

Methodology of each project, the details, and the benefits which recieve 

      6.1 โครงการ ……………………………………………………………………………………………… 

 Project             

              วิธีดําเนินงาน………………………………………………….………………………………………… 

 Methodology 

 พืน้ท่ีดําเนินงาน…………………………………………………………………………………………. 

          Area 

              กลุม่เปา้หมาย ………………………………………………………………………………………….. 

 Target group 

 ประโยชน์ท่ีได้รับ..………………………………………………..……………………………………... 

 Benefit which receive 

 

 

 



 

แบบ อช. 6(2) 
                             Form PV. 6(2) 

- 2 - 

 

      6.2 โครงการ ……………………………………………………………………………………………… 

 Project 

        วิธีดําเนินงาน………….…………………………………………….………………………………… 

 Methodology 

 พืน้ท่ีดําเนินงาน………………………………………………………………………………… 

 Area 

              กลุม่เปา้หมาย …………………………………………………………………………………. 

 Target group 

              ประโยชน์ท่ีได้รับ..………………………………………………..……………………………… 

 Benefit which receive 

7.  บคุคลท่ีจะร่วมดําเนินงาน  รวม…….…คน   

Number of partner(s)                                      

7.1 ช่ือ………………………………นามสกลุ……………………………ตําแหนง่………………………. 

   First name   Family name       Position 

7.2  ช่ือ………………………………นามสกลุ……………………………ตําแหนง่………………………. 

           First name   Family name       Position 

7.3  ช่ือ………………………………นามสกลุ……………………………ตําแหนง่………………………. 

        First name              Family name     Position 

7.4  ช่ือ………………………………นามสกลุ……………………………ตําแหนง่………………………. 

        First name              Family name     Position 

8. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ………………………………………………………………………………………….. 

Expected outcome 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

       (ลงช่ือ)…..………………………. ผู้ ดําเนินงานแทนองค์การ 

       (Signature)                                Authorized Transferee  

                (……………………………) 

       วนัท่ี………….เดือน……………………..พ.ศ…………… 

                                                                         Date                   month                                   year 

 

 



 

แบบ อช.8 

Form PV.8 

 

แบบรายงานผลการปฏิบัตงิาน  6  เดือน 
Six – Month Report Form on Operation 

 โครงการ………………………… 
                                                     Project Title 

 ของ……………………………… 
                                                     of 

 

1. ช่ือโครงการ…………………………………………………………………………………………………….. 

Project  Title 

2. ผู้ปฏิบตังิานในโครงการ 

Names of project staff  

1. ………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………. 

3. ระยะเวลาการรายงาน (ระบรุะยะเร่ิมต้นและสิน้สดุ) 

Period of this report  (indicate starting and ended date) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

4. งบประมาณท่ีใช้ของระยะท่ีรายงาน…………………………………………………………………….บาท 

Budget that already spent for this period           Baht 

5. เปา้หมายท่ีคาดว่าจะทําได้ (ระบเุปา้หมายเป็นจํานวนหรือผลของความสําเร็จท่ีคาดหมายไว้) 

Expected outcome (specify in number or result that is expected) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ผลความก้าวหน้าของการดําเนินงาน…………………………………………………………………………. 

Progress of the operation 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

                                            

              แบบ อช.8(2) 

           Form PV.8(2) 

- 2 - 

     

7. ร้อยละของการดําเนินงานเทียบกบัเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 

Comparative evaluation by goal attainment in percentage 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ปัญหาและอปุสรรค 

Problems and obstructions  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

      (ลงช่ือ)……………………………………ผู้ ดําเนินงานแทนองค์การ 

      (Signature)               Representative 

                 (……………………………………) 

      ตําแหนง่……………………………………... 

      Position 

                  ……………/…………../…………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ อช.9 

Form PV.9 

งบประมาณดาํเนินงาน 
Budget 

งบประมาณนีส้าํหรับ………….ปี 
for the year ………………… 

 

ลําดบัท่ี 

No. 

ช่ือโครงการ 

Name of Projects 

พืน้ท่ี/จงัหวดัท่ีองค์การ 

ให้ความชว่ยเหลือ 

Area/Province  Assising 

by  Organization 

งบประมาณ 

Budget (Bath) 

ปีท่ี 1 
1st  year 

ปีท่ี  2 
2nd year 

ปีท่ี  3 
3rd year 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

     

รวม  

Total 

     

 

 

 

 



 

แบบ อช. 10 

                                                         Form PV.10 

 

แบบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
Operation Report for the Extension Period 

  

ช่ือสถาบนั/มลูนิธิ/องค์การ…………………………………………………………….. 

          Name of the Institution/Foundation/Organization 

1. โครงการ………………………………………………………………………………………………………. 

Project 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ระยะเวลาโครงการท่ีได้รับอนญุาต  ตัง้แตว่นัท่ี……………..เดือน……………………….พ.ศ. ……………. 

Duration of the project                      Starting from date            month              year 

3. วตัถปุระสงค์โครงการ……………………………………………………………………………………... 

Project objectives  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. เปา้หมายโครงการ………………………………………………………………………………………… 

Project goals 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



            แบบ อช.10(2) 

           Form PV.10(2) 
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5. งบประมาณท่ีได้รับการสนบัสนนุ  (พร้อมสําเนาหลกัฐานการโอนเงิน) 
 

 

วนั/เดือน/ปี 

ท่ีโอนเงิน 

Date of Transferce 

รายการการโอนเงิน 

(แหลง่ท่ีมาของเงินจาก 

ประเทศ/องค์การ/บคุคล) 

Item source of the transferred money 

ยอดเงนิโอน 

ตามหลกัฐานท่ีแนบ 

Amount  

( สกลุเงิน ) 

(in currency) 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

Thai Baht 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ยอดรวม  Total          ……………………….บาท (Baht) 

คา่ใช้จา่ยในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ Expense for the activities/project ……………………….บาท (Baht) 

ยอดเงินคงเหลือ  Balance      ……………………….บาท (Baht) 
                                                                                                                                                                                                       

6. ในรอบระยะเวลาการอนญุาตได้ดําเนินงานแล้ว………………………กิจกรรม   ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

Number of activity of under the project to operate for the previous year      

6.1 กิจกรรม…………………………………………………………………………………………………… 

Activity 

 วิธีดําเนินงาน ……………………………………………………………………………………………. 

 Methodology 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 ท้องท่ี……………………………………………………………………………………………………… 

 Area 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 



                                 แบบ อช. 10(3) 

                   Form PV.10(3) 
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 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง……………………………………………………………………………………… 

 The agency concerned  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 ผลงาน/ความก้าวหน้าของงาน………………………………………………………………………….. 

 Job outputs/progress 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 งบประมาณท่ีใช้จริง…………………………………………………………………………………….. 

 Budget that was used 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6.2 กิจกรรม…….…………………………………………………………………………………………… 

Activity                       

 วิธีดําเนินงาน ……………………………………………………………………………………………. 

 Methodology 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 ท้องท่ี……………………………………………………………………………………………………… 

 Area 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง……………………………………………………………………………………… 

 The agency concerned  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 ผลงาน/ความก้าวหน้าของงาน………………………………………………………………………….. 

 Job outputs/progress 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



                                            แบบ อช. 10(4) 

                   Form PV.10(4) 
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 งบประมาณท่ีใช้จริง…………………………………………………………………………………….. 

 Budget that was used 

………………………………………………………………………………………………………………… 

7. คนไทยท่ีได้รับประโยชน์จากการดําเนินงานขององค์การมีจํานวน…………คน  

 The number of Thai People who gain the benefit of the organization’s operation  

 เป็นชาย…………………คน             เป็นหญิง…………………คน 

       Male                                 Person(s)       Female                              Person(s) 

 

 

 

           ลงช่ือ…………………………ผู้ ดําเนินงานแทนองค์การ 

          (Signature)              Representative 

        (………………………..) 

           ตําแหนง่……………………… 

           Position 

             ……………../……………………../……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ อช. 11 

Form PV.11 

 

แผนการดาํเนินงานในปีท่ีขอขยายระยะเวลา 
Operational Plan for the Extension Period 

 

ช่ือสถาบนั/มลูนิธิ/องค์การ…………………………………………………………………….. 

               Name of Institution/Foundation/Organization 

1. โครงการ……………………………………………………………………………………………………….. 

Project 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ขอขยายระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี……………………เดือน………….……………………….พ.ศ. …………….. 

Duration of the project starting from the date    month               year 

ถึงวนัท่ี…………………..เดือน………………….พ.ศ. …………….. 

to the date         month     year 

3. งบประมาณท่ีคาดวา่จะใช้…………………………………..บาท  โดยแยกเป็นกิจกรรมตา่ง ๆ ดงันี ้

Budget (estimated)                          baht 

3.1 กิจกรรม…………………………………………………………………………………………………… 

Activity 

 วิธีดําเนินงาน ……………………………………………………………………………………………. 

 Methodology 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 ท้องท่ี……………………………………………………………………………………………………… 

 Area 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง……………………………………………………………………………………… 

 The agency concerned  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 งบประมาณท่ีใช้จริง…………………………………………………………………………………….. 

 Budget that was used 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

แบบ อช.11(2)  

                  Form PV.11(2) 

- 2 - 

 

3.2 กิจกรรม…………………………………………………………………………………………………… 

Activity 

 วิธีดําเนินงาน ……………………………………………………………………………………………. 

 Methodology 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 ท้องท่ี……………………………………………………………………………………………………… 

 Area 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง……………………………………………………………………………………… 

 The agency concerned  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 งบประมาณท่ีใช้จริง…………………………………………………………………………………….. 

 Budget that was used 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. เหตผุลท่ีขอขยายระยะเวลาดําเนินงาน 

Reason for extension the period 

  ……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ปัญหาและอปุสรรค…………………………………………………………………………………………… 

Problems and obstructions  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



แบบ อช.11(3)  

                   Form PV.11(3) 
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6. เจ้าหน้าท่ีท่ีร่วมโครงการ  รวม………………คน          เจ้าหน้าท่ีคนไทย…………………………..คน 

 All staff under the project                        person(s)  Thai staff                        person(s) 

       เจ้าหน้าท่ีชาวตา่งชาต…ิ………………………….คน  (ระบสุญัชาติ)               

       foreign  staff                                                    person(s)                      

 รายละเอียด ดงันี ้

 namely : 

1.1 ช่ือ………………………………….นามสกลุ………………………..ตําแหนง่………………………… 

         First name      Family name                  position 

        สญัชาติ…………………………………….. 

         National   

 6.2   ช่ือ……………………………….นามสกลุ………………………….ตําแหนง่………………………… 

         First name                Family name      position 

        สญัชาติ…………………………….……... 

         National        

7. คนไทยท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์จากการดําเนินงานขององค์การ………………คน          

      The number of Thai People who gain the benefit of the organization’s operation  

 ชาย…………………คน             หญิง…………………คน 

       Male                          Person(s)       Female                        Person(s) 

 

 

          ลงช่ือ……………………………………ผู้ ดําเนินงานแทนองค์การ 

          (Signature)    Representative 

       (………………………………….) 

          ตําแหนง่………………………………… 

          Position 

          วนัท่ี……………เดือน…………………….พ.ศ. ……….. 
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