
รายช่ือบริษัทท่ีได้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ 

ล าดับ ช่ือส านักงาน ผู้รับอนุญาต ท่ีอยู่ 

1 บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ
กรุ๊ป เซเว่น เซอร์วิส จ ากัด 
ใบอนุญาตเลขท่ี นจ.0001/2559 
อนุญาตวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 

นายสุชิน พึ่งประเสริฐ 7 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 4 แขวงบางมด 
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร                      
โทร. 086-1002323 

2 บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 
ฟาสท์ แอนด์ อีซี่ จ ากัด 
ใบอนุญาตเลขท่ี นจ.0002/2559 
อนุญาตวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 

นายภูมิ นวลจันทร์ 50 ซอยสุขุมวิท 101/2 แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
โทร.0 2003 8116,085-9084993 

3 บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 
จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จ ากัด 
ใบอนุญาตเลขท่ี นจ.0003/2559 
อนุญาตวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 

นายพงศกร ภาสกรนที 49,51 ถนนสุขสวัสด์ิ แขวงราษฎร์บูรณะ 
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
โทร.0 2427 5947,081-4034999 

4 บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 
ที สยาม อาร์ช จ ากัด 
ใบอนุญาตเลขท่ี นจ.0004/2559 
อนุญาตวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน 2559 

ว่าท่ี ร.ต.สุมิตร หวังสันติพร 143/485 ถนนบรมราชชนน ี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 
โทร.0 2884 5290-1,081-4437141 

5 บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 
เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จ ากัด 
ใบอนุญาตเลขท่ี นจ.0005/2559 
อนุญาตวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน 2559 

นายจิรวัฒน์ ศิริกาญจน์วรกุล 1213/326 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) 
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
โทร.0 2949 0699,081-8121399 

6 บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 
รัตนมณี ซัพพลาย อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
ใบอนุญาตเลขท่ี นจ.0006/2559  
อนุญาตวันท่ี 8 ธันวาคม 2559 

น.ส.นภารัตน์  รัตนมณี 577 ซอยหมู่บ้านสินธร แขวงคลองจ่ัน  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
โทร.061-7575111, 093-0439199 

7 บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 
อ้อย เอเจนซี่ จ ากัด 
ใบอนุญาตเลขท่ี นจ.0007/2559 
อนุญาตวันท่ี 8 ธันวาคม 2559 

นางสาวหนูศิลป์  วิเศษโวหาร 147/90 ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ 
แขวงหนองแขม  เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 
โทร.0 2006 9279, 085-0939795 

8 บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 
โกลเด้นวิน โอเวอร์ซี จ ากัด 
ใบอนุญาตเลขท่ี นจ.0008/2559 
อนุญาตวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 

นางสาวหนูศิลป์  วิเศษโวหาร 466 หมู่ท่ี 3 ถนนสุขุมวิท 105 
แขวงบางนา  เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 
โทร. 0 2749 0000 

9 บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 
เอทีทีเอ็ม จ ากัด 
ใบอนุญาตเลขท่ี นจ.0009/2559 
อนุญาตวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 

นายธนาทร  ศุกร์มาลา 125 ห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า ช้ัน4 
ห้องหมายเลข 39 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 
โทร. 085-4427130-2 
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ล าดับ ช่ือส านักงาน ผู้รับอนุญาต ท่ีอยู่ 

10 บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 
แกรนด์เบ็ดเตอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ใบอนุญาตเลขท่ี นจ.00010/2559 
อนุญาตวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 

นายพัฒน์  วัฒนะ 6 ซอยแฮปป้ีเพลซ13 แขวงคลองสาม
ประเวศ 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
โทร. 084-6373998 

11 บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 
แม็กซ์ เพาเวอร์แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
ใบอนุญาตเลขท่ี นจ.00011/2559 
อนุญาตวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 

น.ส.ภิญญดา  วิริยะ 1144/30-31 ซอยพัฒนาการ 30 
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง 
กรุงเทพมหานคร 
โทร. 0 2318 0942-3,086-7115479 

12 บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 
เอสพีที คอนชัลท่ิง แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 
ใบอนุญาตเลขท่ี นจ.00012/2559 
อนุญาตวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 

นายคึกวุฒิ  ลาภธีรวุฒิ 7 ซอยบรมราชชนนี 22 แขวงตล่ิงชัน 
เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 
โทร. 0 2441 4611, 086-8888690 

13 บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 
เอ เอเบิล เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
ใบอนุญาตเลขท่ี นจ.00013/2559 
อนุญาตวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 

นายวรวุฒิ  วรโชติโชคอนันต์ 88/24 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
โทร. 0 2540 2151, 084-4157317 

14 บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 
ทีเคเลเบอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
ใบอนุญาตเลขท่ี นจ.00014/2559 
อนุญาตวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 

นางสาวภาวิณี  ชูแสง 1109/235 ซ.พหลโยธิน52 แยก 36 
แขวงคลองถนน เขตสายไหม  
กรุงเทพมหานคร 
โทร. 086-5284820, 083-5971275 

15 บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 
อี.เอ็ม.เอส. เลเบอร์ จ ากัด 
ใบอนุญาตเลขท่ี นจ.00015/2559 
อนุญาตวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 

นายวัชรนันทน์  สุยะลังกา 1584/161 ม.1 ต.ส าโรงเหนือ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
โทร. 061-3545564 

16 บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 
ที ดับบลิว เวิลด์ จ ากัด 
ใบอนุญาตเลขท่ี นจ.00016/2559 
อนุญาตวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 

นางสาวอังคณา  วงค์จันแดง 13 ซ.โชคชัย4 ซอย 60 ถ.โชคชัย4 
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
โทร. 0 2539 7143-7 

17 บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 
ซีแอลเอ็ม ฮิวแมน ซัพพลาย จ ากัด 
ใบอนุญาตเลขท่ี นจ.00017/2560 
อนุญาตวันท่ี 6 มกราคม 2560 

นางสาวรจิตรา สุจิตราพิทักษ์ 555/259 ม.7 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว 
โทร. 094-4924646, 081-6649287 

18 บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 
ปรัชญา 99 จ ากัด 
ใบอนุญาตเลขท่ี นจ.00018/2560 
อนุญาตวันท่ี 6 มกราคม 2560 

นายปรัชญา  จ านง 119/2 ม.13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 
โทร. 0 2019 0986,087-0111784 

 

 


