รายการเอกสารยื่นคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
 แบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ (นจ.2)
 หนังสือแต่งตั้ง
 ใบอนุญาตของบริษัทจัดหางานประเทศต้นทางในหนังสือแต่งตั้ง (Power of Attorney)
 สำเนาสัญญาจ้างแรงงาน 3 ภาษา
 ใบแจ้งตำแหน่งงานว่าง
 เอกสารประกาศรับสมัครคนงาน
กรณีบุคคลธรรมดา
 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง
 แผนที่
กรณีนิติบุคคล
 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัททุกหน้าอายุไม่เกิน 6 เดือน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาและประทับตราบริษัททุกหน้า
 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง
 สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งเป็นนายจ้าง กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว
 สำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว
 แผนที่
กรณีนายจ้างมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท
 กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา มอบอำนาจให้สามี/ภรรยา/บุตร/มารดา/พี่ น้อง เป็นตัน แสดงหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน
และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบที่แสดงว่ามีความสัมพันธ์ กันตามกฎหมาย
 กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล มอบอำนาจให้พนักงานของตนเป็นผู้ยื่นให้แสดงหลักฐาน เช่น การส่งเงินสมทบประกันสังคม
เดือนล่าสุดของผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับมอบอำนาจ
 กรณีนายจ้างมอบอำนาจให้ผปู้ ระกอบธุรกิจนำเข้าคนต่างด้าวดำเนินการ ต้องแสดงหลักฐานเอกสารดังนี้
- สัญญาจ้างการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
- สำเนาใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ (แบบ นจ.4)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัททุกหน้าอายุไม่เกิน 6 เดือน กรรมการผูม้ ีอำนาจลงนามรับรองสำเนาและประทับตราบริษัททุกหน้า
- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัท
- หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีมอบอำนาจให้บุคลที่ถือบัตรประจำตัวผู้จัดการหรือลูกจ้างของบริษัทดำเนินการแทน)
- สำเนาบัตรประชาชนผูร้ ับมอบอำนาจ,สำเนาบัตรประจำตัวผู้จัดการหรือลูกจ้างของบริษัท
***หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว***
 กิจการเกษตร ปลูกพืชสวน พืชไร่ หนังสือรับรองจากสำนักงานเกษตรหรือทะเบียนเกษตรกร (เล่มเขียว) หนังสือรับรองจากสำนักงานปศุสัตว์ /
หนังสือรับรองจากสำนักงานประมง
 กิจการร้านค้า ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร กิจการรีไซเคิล รับซือ้ ของเก่า ให้แสดงสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 กิจการก่อสร้าง ให้แสดงสำเนาสัญญารับเหมาก่สร้าง สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างสำเนาเอกสารหลักฐานของคู่สัญญาถ้าเป็นรับเหมาช่วงให้นำสำเนาสัญญา
ต้นฉบับมาด้วย เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน แผนทีสถานทีก่อสร้าง
 กิจการประมงทะเล สำเนาทะเบียนเรือ สำเนาทะเบียนอาชญาบัตร
 กิจการตลาดสดแผงลอย สัญญาเช่าแผงจากตลาด รูปถ่ายร้าน หนังสือรับรองตนเอง
 กิจการโรงงาน โรงสี สำเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการ (รง.๔) ใบอนุญาตประกอบกิจการ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
*เบอร์โทรติดต่อฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว 0-3851-4843, 08-8202-1266

แบบ นจ. ๒
คาร้องขอนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
Application Form for bringing foreign worker to work with employer in the Kingdom of Thailand
(สัญชาติ.............................................. ) (Nationality……………………….………)

๑. ข้าพเจ้า (นายจ้าง/สถานประกอบการ).......................................
………………………………………………………………………………………..
ประเภทธุรกิจ/กิจการ.................................................................
เลขที่.................หมู่ท.ี่ ............ตรอก/ซอย...................................
ถนน.......................................แขวง/ตาบล.................................
เขต/อาเภอ............................จังหวัด..........................................
โทรศัพท์.................................โทรสาร........................................
๒. แต่งตั้งให้บริษัทประเทศต้นทาง ชื่อ……………………....................
……………………………………………………………………….………….….
ที่อยู่...........................................................................................
……………………………………………………………………….…..………...
ตามหนังสือแต่งตั้งลงวันที่................/………………./…….…………
๓. ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าว จานวน............................คน
งานกรรมกร
เพศชาย จานวน...........คน เพศหญิง จานวน...........คน
งานรับใช้ในบ้าน
เพศชาย จานวน...........คน เพศหญิง จานวน...........คน
งานช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล
เพศชาย จานวน...........คน เพศหญิง จานวน...........คน
งานอื่นๆ (ระบุ)...................
เพศชาย จานวน...........คน เพศหญิง จานวน...........คน
๔. คุณสมบัติที่ต้องการ : อายุ......ปี ส่วนสูง............น้าหนัก..........
๕. สถานที่ทางานของคนต่างด้าวในประเทศไทย
เลขที่...............หมู่ท.ี่ ............ตรอก/ซอย...................................
ถนน.....................................แขวง/ตาบล.................................
เขต/อาเภอ..........................จังหวัด..........................................
๖. ระยะเวลาการจ้าง...............ปี..................เดือน
๗. ค่าจ้าง........................บาท ต่อวัน/เดือน
๘. ชั่วโมงการทางานปกติ...................ชั่วโมง
๙. วันหยุดประจาสัปดาห์.......วัน วันหยุดพักผ่อนประจาปี......วัน
วันหยุดตามประเพณี........วัน
๑๐. คนต่างด้าวจะเดินทางเข้ามาผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง............
..................................................................................................
๑๑. คนต่างด้าวเข้ารับการอบรมที่ศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิ้นสุด
การจ้าง จังหวัด..........................................................................
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะดาเนินการให้คนต่างด้าวที่ขอ
นามาทางานปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
ลายมือชื่อ........................................................................
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .............

1. (Employer/Company)……………………………………………..………………….……
……………………………………………………………………………………………................
Type of business……………………………………………………………………………..
Address No…………………..Moo…………Soi………...………………………………..
Road……………………………………….Sub-District…………………………..…………
District…………………………………….Province.…………………………………………
Telephone………………………………Fax…………………………….…………………...
2. The name of authorized company from the country of origin….…….
…………………………………………………………………………………………………………
Address……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Concerning the Power of Attorney on (date).……../..………./………….
3. We would like to hire.....……………(number of) foreign worker (s).
Labourer
Male ……………person (s)
Female …………….person (s)
Domestic Worker
Male ……………person (s)
Female …………….person (s)
Mechanic on Fishing vessel
Male ……………person (s)
Female …………….person (s)
Other (specify)............................
Male ……………person (s)
Female …………….person (s)
4. Qualification : Age…………year (S) Height…………….. Weight…………….
5. Place of work of foreign worker in Thailand
Address No………………..…..Moo…………Soi …………………………………………
Road…………………………….…..Sub-District…………………………………………….
District………………………..……..Province……………………………………………….
6. Period of employment………….......year (s).................month (s)
7. Wage ……………….bath per/day/month
8. Number of normal working hours………………hours.
9. Weekly holiday…………….…day (s) Annual leave………….…day (s)
Thai official holiday………….…day (s)
10. The Immigration checkpoint which foreign worker will enter………
........................................................................................................................
11. Foreign Worker received training at Post-Arrival and Repatriation
Center,………………………………………………………………………….Province
We hereby accept that all processes of bringing foreign workers
to work shall comply with the Thai laws and regulations.
Signature………………………………………..…………………………………
Date……….Month………....…….Year…………..…

(Power of Attorney)

1Ufl ..............................

Date ................................

(Trt1f1(mvf1-:i1nmu'lh::nm.Jm1).............................

(Employer/Company)...............................................

vltigrn'llvi ......'11i.jvi........."lltiv...................................

Address No......... Moo ......... Soi/Lane.........................

ouu...........................�11.Jtl .................................

Road................................Sub-District....... ..............

t:lllfltl ..........................i-:i'l11fl.................................

District .............................. Province........................

i't1lff'Vl'1......................i't1lffll ..............................

Tel...................................Fax...............................

11,i-:i�-:illl'..............................................................

Do hereby appoint.....................................................

vied..................................................................

Address...............................................................

l1.Jt1'4tylflltl'IJ�....................................................

License No............................................................
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To do and perform any of all the following acts as our
representative ;

1�a

1fl'lh::n-:iA1un11.;11iiunnVJm�e-:i 1�v1ri1.Jn11{,1"111

1. To be our true and lawful attorney for the purpose of
handling any matter concerning the recruiting of. ........

f'IU-illU-c1ty'lflfl ........................L'Yi6'1'11-i11U
do � !
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2. To sign all necessary documents
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3. To make the necessary arrangements for the foreign
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.......................workers which would be employed by us

workers to come to work in Thailand
4. To delegate this power of attorney to another persons
(if necessary) for the purposes mentioned above.
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(............................................................)

Authorized Signature and Company Seal
Name.........................................................

(...........................................................)

�111'11\.1-:1 ................•.....•.......•..........................

Position.........................................................

'YitJ1U .........................................................

Witness..........................................................

(.........................................................)

(. ........................................................)

Employment Contract
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This aareement is made on._______

M-------���---------

Address ______________
(hereinafter referred to as the .. Employer'") and
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Address��-------�-�-------------�
(hereinafter referred to as the .. Employee"} Both parties agree on
the followinp:
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I. Job Ania•meat and Wages
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The Employer hereby engages the Employee and the
Employee qn:es to work for the Employer in the capacity of
___________at the rate of
______per/hour/day/month.
day of the month.
The waac shall be paid on
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2. ·Duration ofCoatract aad Worksite
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The duration of the contract is for ______
month f year (s) starting ftom the day of anival of the
Employee in Thailand and the wortsite is at ____
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The working hours shall not cxcccd
days per week.
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days shall
AnnuaJ leave of
be allowed by the Employer for the Employee when complcta:i
one year anploymcnt with recular pay.
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5. Overtime
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5.1 lf the Employee work.s more than the usual hours
on the regular working day. the Employee shall be paid extra for
ovenime by the Employer at the rate of _____
!)�
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S.2 If the Employee works on holidays. the
Employee shall be paid extra for O\lertime by the Employer at the
rate of
per hour/day
�-,1 �� :D�'\U1m
��::ID:� 0), � /�

�-fipar
--tt=E�

6. D1'M11

1.

�:»v):3:1'):

�:(ii���

5.1 t11\mJ{"t,1l�n,1-1,h,11uLOUL181 '11'111.I

u1f.l{1..,t1ne,1iflt11'M11tW(ln(1-1'lni'u

�'F'
�� ;u� �..

:a�:��*-�

5. li11h,n1a,ucr,.,f.,,sluiw'l" ·

1Uftt: 3

4. Holiday and Leave
7•
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4.1 The Employer shalJ arranac for the Employee
--�s) off weekly with regular pay.
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4.2 The Employer shall mange for the Employee
___days off per year on Thai official holidays with regular
pay.
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6. Food
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The Employer shajJ provide to the Employee three,
meals a day of workin& day and the food expenses depend on the
agrccmc:nt or the Employer and the Employee.
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The Employer shall provide the Employee safe and
hygienic accommodation and the accommodation expenses
depend on the agreement of the Employer and the Employee..
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8. Medical Treataneat
tH ea:no1a"l:nl
ln the event of the Employee's illness or accident
caused by work during the period of the contract. the Employer
· shall both provide all necessary medical treatment free of charge
tn the F.mployee. and in the meantime pay regular wqc and
compensation on terms not less than those stipulated by the law.
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9.. Travel and Trusportation
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The employer shall pay for the cast of Employee's
travellin& to Thailand at weH as pay the arrangement for
transportation to bis assigned housina. TIie Employer shall also
pay fOT the cost of the return travelling of the Employee to his
country after he finish his working contract. cxccpt that the
Employee is at fault or tenninatcs the contract.
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10. Obliption
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10.1 The Employee shall abide by the rules and
regulations of the Employer's compaay stipulated in confonnity
with the law. and shall respect the Thai traditions and customs.
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10.2 The Employee shall work only ror the Employee•s
company.
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10.3 The Employee shall not engaae in any unlawful
activities such as protest or demoutration.
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11. Tennination of the Contract
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11.2 In case me Employee terminates the contract,
the Employee shall give a one month notice to the
Employer and shall pay for his own expenses.
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12.1 In the event of natural disaster. riot, fighting
or war the Employer shall evacuate .the. Employee- to the
safe area. and if the situation is no longer conducive for the
continuity of work, the Employer shall repatriate the
Employee and shall pay for aJJ lhe expenses of the
repatriation.
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12.2 Other conditions not mentioned in this
contract shall be in· accordance with the stipulations of'the
law.
:lj.1 d��t r.� :»�mcal?o+�
eua:a{gg:,f:,JnS�d GZ'lep�
12.3 In case the Employer fails to implement any
of the conditions agreed in this con� in full or in part
the Employer shall be responsible for all the losses
incurred to the employee.
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11.1 In case the Employer terminates the contract,
the Employer shall give one month notice to tho Employee.
or pay one month wage in lieu of giving notice� or
otherwise act in confonnity with the Thai labour law. The
Employer shall thereby pay for the cost of the return travel
of the Employee to his country.
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-sDone in duplicate. one in both Thai. English and
Myanmar each being equally authentic� each party holding
one copy.
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In witness whereof. the undersigned. having fully
understood the contents.of the �oatract swed here--in. have·
signed this agreement.
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Signature __________Employer
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Power of Attorney
หนังสือมอบอํานาจ
Written at ……………………………….
ทําที่ ................................................
Date ……… Month ………………………. B.E. …………..
วันที่ ............ เดือน ........................... พ.ศ. ................
Mr. /Mrs./Miss ……………………………………………………………………………………………………………………………..
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................
Hereby authorize and appoint Mr. /Mrs./Miss ………………………………………………………………………………
ขอมอบอํานาจให นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................................
At present working in the position of ……………………………………………………………………………………………
ปจจุบันทํางานในตําแหนง ...................................................................................................................................
at the office of …………………………………………………………………………….Tel..………………………………………….
ตั้งอยูที่สํานักงานชื่อ ...................................................................................โทร..................................................
Located on …………………………….Soi/Lane……………………………………..Road………………………………………….
ตั้งอยูเลขที่..............................................ซอย.............................................ถนน...................................................
Sub-District………………………………………District………………………………..Province……………………...................
แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ................................จังหวัด................................................
to be lawful and legal attorney for the purpose of recruiting.……………Myanmar workers in
concerning with Memorandum of Understanding (MOU) and sign any documents on behalf
of myself Including Changing words on the related documents.
มีอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับการนําเขาแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา จํานวน...........คน ตามบันทึกความเขาใจ (MOU)
และลงนามในเอกสารประกอบการนําเขาแรงงานแทนขาพเจาไดทุกฉบับ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงแกไขขอความ
เอกสารดังกลาวดวย
What has been done by……………………………………………………………………………………………..will remain
in full force and effect as it has been done by myself
การใดที่ นาย/นาง/นางสาว .........................................................................................ไดกระทําไปใหถือเสมือน
วาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Signed
Grantor
ลงชื่อ................................................ผูมอบอํานาจ
(.................................................)
Signed
Grantee
ลงชื่อ................................................ผูรับมอบอํานาจ
(................................................................)
Signed
Witness
ลงชื่อ................................................พยาน
(.................................................)
Signed
Witness
ลงชื่อ................................................พยาน
(.................................................)
หมายเหตุ หากผูมอบอํานาจประสงคจะจํากัดขอบการมอบอํานาจเปนอยางอื่น ยอมกระทําได โดยไมตองใชเนื้อความตามนี้
Remark In case grantor prefer to Limit the authorization giving to the grantee it could be
done by using the other forms of power of attorney.

แบบข้อมูลความต้องการนาเข้าแรงงานต่างด้าว
1. (นายจ้าง/สถานประกอบการ)

เลขประจำตัวประชำชน/นิติบุคคล
ประเภทธุรกิจ/กิจกำร
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร
.
2. ดาเนินการนาคนต่างด้าวมาทางานโดย  นายจ้างดาเนินการเอง
 บริษัทนาคนต่างด้าวทางานในประเทศ
3. ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าว จานวน
คน สัญชาติ  กัมพูชา  ลาว
 งานกรรมกร
เพศชาย จานวน
คน เพศหญิง จานวน
คน
 งานรับใช้ในบ้าน เพศชาย จานวน
คน เพศหญิง จานวน
คน
 งานช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล เพศชาย จานวน
คน เพศหญิง จานวน
 งานอื่นๆ (ระบุ)
เพศชาย จานวน
คน เพศหญิง จานวน
4. สถานที่ทางานของคนต่างด้าวในประเทศไทย เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
.แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหวัด
.
5. คนต่างด้าวจะเดินทางเข้ามาผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
ความเห็น
 เห็นควรอนุญาต
 เห็นควรไม่อนุญาต
 ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา
 มีเอกสารประกอบการพิจารณา
หน้า

(

.
.
.
.
.
 เมียนมา

คน
คน
.
.
.

).
.

นายจ้าง/ผู้รับมอบอำ
านาจ
ตาแหน่
ง

** ผู้ลงนาม (จัดหางานจังหวัด/ผู้อานวยการสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10)

คำสั่งคณะทำงำนพิจำรณำคำร้องขอนำเข้ำคนต่ำงด้ำวมำทำงำนกับนำยจ้ำงในประเทศตำม MoU ภำยใต้สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
อนุญาต
 ไม่อนุญาต
 ขอหลักฐานเพิ่มเติม


.
.

.
(
ตาแหน่ง

).
.

ใบลงทะเบียนการแจงตําแหนงงานวาง
และคัดรายชื่อผูสมัครงาน

เลขที่รับ……………………………………………
วันที่…………………….……………...…………
ลายมือชื่อ……………………….……..ผูรับคําขอ
เลขทะเบียนบัตรประจําตัวนายจาง…………….…

เขียนที่……………………………………………………
วันที่………..เดือน……………………..พ.ศ……………
1.ขาพเจา…...……………….….….………..……………….……………………………………………..
(ในกรณีที่ผูยื่นคําขอเปนนิติบุคคลใหระบุชื่อนิติบุคคลและผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลนั้น ๆ)

อยูบานเลขที่……..……ถนน…………………………..….....…..ตําบล/แขวง…………………….…………..……………
อําเภอ/เขต……………………………….…จังหวัด…………………………….. เปน นายจาง/พนักงาน ของสถานประกอบการ
…….…………………………….…………..ตําแหนง.……………….……..…………สํานักงานตั้งอยูเลขที่..……….…
ถนน………………..…….…….ตําบล/แขวง…………………………………อําเภอ/เขต…………...……….………...
จังหวัด………….…………….….….โทรศัพท…………………...…………………โทรสาร………………………..…..
ประเภทกิจการ ………………………….………………………….มีความประสงคลงทะเบียนเพื่อแจงตําแหนงงานวาง
และคัดรายชื่อผูสมัครงาน ในการนี้ขาพเจาขอมอบอํานาจใหบุคคลตามที่ระบุชื่อและที่อยูขางลางนี้เปนผูรับมอบอํานาจ
โดยชอบดวยกฎหมายในการติดตอแจงตําแหนงงานและคัดรายชื่อผูสมัครงานจากกรมการจัดหางาน
(1) นาย/นาง/นางสาว………………………….…..……นามสกุล……………………...…….….…...
เลขบัตรประจําตัวประชาชน…………………………………ตําแหนง……….……………………………………………
ที่อยู………………………………………………………………………………………………………………………….
(2) นาย/นาง/นางสาว………………………….…..……นามสกุล……………………...…….….…...
เลขบัตรประจําตัวประชาชน…………………………………ตําแหนง……….……………………………………………
ที่อยู………………………………………………………………………………………………………………………….
(3) นาย/นาง/นางสาว………………………….…..……นามสกุล……………………...…….….…...
เลขบัตรประจําตัวประชาชน…………………………………ตําแหนง……….……………………………………………
ที่อยู………………………………………………………………………………………………………………………….
2.พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
กรณีบุคคลธรรมดา
1.บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. หนังสือมอบอํานาจ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูมอบและผูรับมอบอํานาจ

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการ
1. บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา
2. สําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย
3. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของ
เจาของกิจการ
4. หนังสือมอบอํานาจ
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูมอบและผูรับมอบอํานาจ

กรณีนติ บิ คุ คล
1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล
2. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของ
สถานประกอบการหรือสําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)
3. หนังสือมอบอํานาจ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ

3.ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการและยินยอมใหเปดเผยขอมูลสถาน
ประกอบการและตําแหนงงานวาง เพื่อประโยชนในการหาผูสมัครงาน
(ลายมือชื่อ)…………………………………….ผูยื่นคําขอ
(……………..…………………….)
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)

ใบแจ้งตำแหน่งงำนว่ำง
เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีอำกร (นิติบุคคล)

ชื่อสถำนประกอบกำร.................................................................E – mail...................................................................

เลขประจำตัวประชำชน (บุคคลธรรมดำ)

ประเภทอุตสำหกรรม (ประเภทกิจกำร).......................................................................................................................................

จำนวนลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำร(ใส่เครื่ องหมำย / ลงในช่อง

)

1. 1-9

2. 10-49

3. 50-99

4. 100-299

5. 300-499

6. 500-9 7. 1,000 ขึ้นไป

สถำนที่ต้งั ชื่ออำคำร/หมู่บำ้ น.........................................ห้องเลขที่........................ชั้นที่.....................เลขที่........................หมู่ที่..................ซอย.................................ถนน......................................แขวง/ตำบล..........................................................
เขต/อำเภอ..............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ...................................โทรศัพท์...............................................โทรสำร...........................................สถำนที่ใกล้เคียง............................................................
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ.................................................................ตำแหน่ง.................................................วันที่รับแจ้ง................................................เลขที่บตั รนำยจ้ำง................................................ออกให้ ณ .............................................................
ชื่อตำแหน่งงำน

ตำแหน่งงำนว่ำง
จำนวนคนงำน
(อัตรำ)
ที่ตอ้ งกำรให้
เดิม ใหม่ รวม จัดส่ง (คน)

เพศ

อำยุ ส่วน
สูง

น้ ำ
หนัก

วุฒิ/สำขำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข - สวัสดิกำร
ควำมต้องกำรอื่น ๆ
ลักษณะงำน/
ประสบกำรณ์

สถำน
สภำพ
สมรส

สถำน
สภำพ
ทำงทหำร

ช่วงเวลำ
ทำงำน

วันหมด
เขตรับ
สมัคร

รหัสอ้ำงอิง
(เจ้ำหน้ำที่ระบุ)

หมำยเหตุ ตำแหน่งงำนว่ำงเดิม คือ ตำแหน่งที่ใช้ทดแทนคนเดิม ตำแหน่งงำนว่ำงใหม่ คือ ตำแหน่งงำนที่กำหนดขึ้นใหม่
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นเป็ นควำมจริ งทุกประกำร
ลงชื่อ...................................................ผูแ้ จ้ง
(..................................................)

โทรศัทพ์หมำยเลข 08-8202-1265 ทำงโทรสำร หมำยเลข 0-3851-4842
ทำง e-mail address : cco@doe.go.th
ลงชื่อ..............................................................ผูร้ ับแจ้ง
(............................................................)

หนังสือมอบอํานาจ

อากรแสตมป
30 บาท

วันที่……..เดือน………………………พ.ศ…………
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว…………………...…………………….………….……………….…

(กรณีเปนนิตบิ คุ คลใหระบุชอื่ นิตบิ คุ คลและผูม อี าํ นาจทําการแทนนิตบิ คุ คลนัน้ ๆ)

สํานักงานตั้งอยูเลขที่/ที่อยู………….….…ถนน……...…………………….…………ตําบล/แขวง…………………………….….
อําเภอ/เขต…………...…………………...จังหวัด…………………………………. ขอมอบอํานาจใหบุคคลตามชื่อและที่อยู ดังนี้
1. นาย/นาง/นางสาว…………………………….…..………นามสกุล….……………………………………..….…
เลขบัตรประจําตัวประชาชน……………………………………………..ตําแหนง……………………………………………….
อยูบานเลขที่……….…….………………..……………………..………………………….………………………. ………………
2. นาย/นาง/นางสาว…………………………….…..………นามสกุล….……………………………………..….…
เลขบัตรประจําตัวประชาชน……………………………………………..ตําแหนง……………………………………………….
อยูบานเลขที่……….…….………………..……………………..………………………….………………………. ………………
3. นาย/นาง/นางสาว…………………………….…..………นามสกุล….……………………………………..….…
เลขบัตรประจําตัวประชาชน……………………………………………..ตําแหนง……………………………………………….
อยูบานเลขที่……….…….………………..……………………..………………………….………………………. ………………
เปนผูรับมอบอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายในการติดตอกับกรมการจัดหางาน เพื่อแจงตําแหนงงานวางและคัดรายชื่อ
ผูสมัครงาน
การใดทีผ่ รู บั มอบอํานาจไดกระทําในขอบเขตอํานาจทีไ่ ดมอบหมายขางตนใหถอื เสมือนหนึง่ ขาพเจาไดทาํ การดวยตนเอง
และขาพเจายินดีรับผิดชอบทุกประการ เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว
(ลงชื่อ)……………………………………..ผูมอบอํานาจ
(……………..……………………..)
ประทับตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถามี)

(ลงชื่อ)…………………………………….. ผูรับมอบอํานาจ
(……………..……………………..)

(ลงชื่อ)…………………………………….. ผูรับมอบอํานาจ
(……………..……………………..)

(ลงชื่อ)…………………………………….. ผูรับมอบอํานาจ
(……………..……………………..)
(ลงชื่อ)……………………………………..พยาน
(……………..……………………..)

(ลงชื่อ)…………………………………….. พยาน
(……………..……………………..)

