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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1. 1i'.lu�·umuifltJ'lf61.JLLt1::Qnla-:i�1111nt1111J1v

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 � !
2. a-:iu1111mann1rn1>1L1J'U'l'l-il'l11Jfl

2. To sign all necessary documents

3. '9fllfl101Jnlll'Ua-3�i11rJ'Uril'l1fof'IW11U�'il::Lfi'Um�

3. To make the necessary arrangements for the foreign

�
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1'1Jrimul"W'lh::1'l'lf'IL't'lv

'fl
• 1"'11Un'!' Jflfltltl'Ufl11Jfl111Jll1Lu'Ul'Vltl1.Jll
4
• �I .,i
4. 1J61.Jtl11.Jlll

.......................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.

,,.. •

ti

.,

.. .,

f;jll61U1'iltl-il'U11JUtl:: l::'t11.Jflll1.Jl1'.l'l'l
'lltl ..........................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Employment Contract

1'ifl"1JVl ffll::ftl
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cityty1,14LL''H41'UU\1111UUJ8____
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------

,::1d1'1

-------

This agreement is made on______
at _____bctwecn --------

Addreu��-------�--�--------(hereinafter referred to as the "Employer") and
AgNIIJ'N'll�"Uia: l�lailt,f______
d\tl ---------

urt

fflNW�B�-----------......--------�---

�E�------�----------�----------

(i�fie1t1l1JlqJ(U1if1tllfJni1 "�n\11'1 #) enchEJ'1i1'1
\l'1ail.:JR1t1t1na�ti1f()lqi1Hfienu .r�iiiefll1'Wfie\uif

.. .
..
t11E111uma�11'1Qn•1�\'11�1tJL1ftt�n�14
.,

"

flOfl,rruf1�,i1�1ut\iu1trf1'11Uti1LLWU�

----

(hereinafter referred to as the "Employee") Both parties
agree on the followings:
MNW�·------�--�---��---�

••u=•tt••

J. Job Auienmeat Hd Waps
,nm,,
The Employer hereby engages the Employee and
the Employee agrees to work for the Employer in the
capacity of
at
the rate of
per/hour/day/month.
day ofthe month.
The wag• shaJI be paid on
l1anct,rmnrt.n111aa Awn&" anm•1an!IP1mt.'Jtn1:1
l�f'l'U ••IW'ld"
Cf�"t.'"'V
ru::1t1:f\tt/lf.tl'a,p,\'oam «i:u1J,n11tr1n
£V!IU
djttnruta,
url\gl
l� Duration of Contnct and· Worksite
faf:lft81ft1JUll1' l::lflll1:lft'IAl'U

Yl141U W

--------------

The duration of the con1raet is for ____
month / year {a) starting &om the day of aninl of th.
Employee in Thailand and the worbite is

at----

d9a

nu:m01la "9Nl\f'M1;:n, Ul arm:uuu

ta/If\ num,:nffv ffl�eha1iNf1'tuu

1!,Jt9Nltf uflun,na,.t1a::s,n1�1 ,Bi_______
•

111.

�
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n119lt>1:: !It L1811J8�aqf'lf1\lrl11J11&lfl1till1

lf\t��n11�ns�e�flile��,�

The extension of the contract shall be mutually
agreed upon between the Employer and the Employee
l"l'IIU.A qNE.UUB: fonCHgt.911:n&Q!itfflamlftl:f'IJI
m� a,anc:r, Ila a1umft1
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· 3.

f,l114n1ffl141\I

3. Workia1 Hours

fiCu�Jl11'Y\r\,wna'Wln\f ----

f'lW4/i1J

LLa::lu 1 a\Jf11\ffl1�,u----iu

4. 1U'M�·

4.1 lJ1tJ{1�'1S�f,rtw�n11MU'M�R th::'11

atJtl1\4L11u1ii'u,hf,�«tJ,ii,lt,t -----iu
4.2

\11t1f1�'18�f-.li\1n{1.w1u"'�"

91111i.h::,-wwl'YltJlttts1"fufai1{1�uftt

----iu

4.3 uleQn{,�,h11u�,'U 1 ti u1tri',�

�n�.:i(�ti,n11-rMqAWflN8U\11�i1tJt�s\iil.Jft1{14
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L\hlL1Z,1

s. fi1fi�4L'u1,u:fli1f1-11i.iu1ffttt
5.1

trN1tti1'4l�nf1�Yi,�1uuiuL181i1�1u

\Jn;u,vf14ie�,1afi1ti,�L·u,,ti�n{,�tu

J,in---------------

5.2 Q11J1tJ4°1�L'Mtnf1�,T1.:i1ulu1UWf!R
U1�{1�.i'E��19�1{1�\u1u,,,��t�nf1�\us"11
. . . ,t,UJ'1fl'U
---.......-.-.......
6.

a,,.,,
t.1'll·t14Jtmt-1{fttl1�nt�nf,�'!niu

Ji1�1U "lUft�

3 ils lt1flfii1lf,1t1L\f'10ft4n'UL8�1tWh1

u1t1f1'1ti'tJ\1ni,�
7.

ffn
u1si149ln8'4�t111if\fnE1Rfl;lt1ee"litJ ua�

Qn�t&rn�ttiLLri\in,,� LfltJri1lf1ii1tn1e4flfnt,i

,tb.tt'lrn•

working hours shall not exeeed
hours a day,
days per week.
t'U'I tsi\g
11:ntnfrnta14rnil au1Jmft
lg1
ttffW&N9tlil�P\'U
4. HoUday and Leave
lf�RIU ittlfmtt)ML"'"
4.1 The Employer shall arrange for the
Employee ___day(s) off weekly with regular pay.
A1u.ncs" Jt!t'fnuJudltJi111U18" SWti N{!lf'IU
1:fUJNt;?tli
lf
4.2 The· Employer shall· artllllt for the
days off per year on Thai official
Employee
holidays with regular pay.
t1unaP1 t!3ffn14ut11UAuin8rtlga.tJt.iftJLl::nU
t-g "11::tltf NIUllllJ:llrlS.ffl\'UtUMU UIIW
ijWg\
9 !RICI SU:.,� 'V!NCilf "1,
4.3 AMual leave of
days
shall be allowed by the Employer for the Employee when
completed one year employmeat with regular pay.
lfnuuflln"t:Ja\g\1w:sncu
ltf
t'l""'!nJ "''" l!W"" ti t ,am:s" umnrutaru•iaraal"ICila1!
rnt.ffl.iVmu\ 11tluntf Ntt18tfi'I" 'V!&'UCSVfffl
5. Overtime
1d1:IW'l.tt
5.1 If the Employee works more than the usual
hours on the regular working day, the Employee shall be
paid extra for overtime by the Employer at the rate of
The

---

n,i&aa,tlltan&" 1frnndJNff1�::stftN£1V"'
l1ttner1§tte!nn:;,aLtil"utf� 1V1tsftemni::"a� "L"'

,
---S.2 If the Employee works on holidays, the

Employee shall be pa.id extra. for overtime by the Employer
at the ·rate ·of
per hour/day
n,.icaa,Olmnflrnff\'\naftflUIONLW"rt •1tu11!
f'lli!ts 9ftut�'Uil(�ilrrulfV11:ntl dfS
fft:21.fW
lWltt/li,
6. Food
JIIUIU

The Employer shall provide to the Employee

three, meals a day of working day and the food expenses

depend on die agreement of the Employer and the
Employee.
a1a.nt:" liatf rinnunnl,nrua�Vml9N(.lnUltftg
Nlltl1;f ffl N11dmnm utl H1vn11tgts919.Jn MLlltuuT!rcue, w.
'l.n]tl!f'UU:s§1una" A::1Auu111m
7. .Aecommoclatioa
M1¥mal
The Ernplbyer shall provide the &nployee safe
and hygienic accommodation and the accommodation
expensos-dcpend on the agreement ofdre Employer and the
Employee.
Auu,1::trr'1�1fcirllll�'Jll"'s19aG1ane,.
1111mAf1ftn n ii 1.:ttna H&rnlw uJlw,.,,mamandfrruy,.,9'1
,tg�9td.J" Mta1ruu1l ffll(flY1LnJ&t!ftJn:SilwtldPi Ga:s
thuna!Pf,

•ts
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· 8.

fi1;n\f1W!l1\118

�,�i,��na4(�tii'l\ne�1en1in1t1fl81�18

�n,nf1-.,t1eeft1i!Jt�1a11111-.1l'llt'\f,

,�\,tun1al\htS\J&Ufl1"1!J Lile411 nn,1'T'i-3i\Ju.fl�n�al

lun1al;ltJnf14La!Jii'1 ,hti-chatun11(fl
n11r1wlw,v�',.u�i'tJUM8\J
9. f'i1Livvl14
1J1!1'11-.1;�,1e,fi1Li\Jvt1..,1184(1ml1-oanf1ZfLfflll

lv1v ,111\l-31fl'W1\N�1\Jfl-.1,fl'Q1�,,ua-,itin Ul��1tlf't1
lflua11ni'U1Jiii1Lu111e,1�nt1'1tun1tihi1,11u111u
tTtyt:y1

t1m1un,dl�Ltluri111Jil1111t14;nf,.., ";-euon

LSniL"U'll1

10. fEJ�\J
10.1

�n,,�i,HL;Jet� LU\a:\J�ui"11Jf\(I

fflu,HfU1l!l'3\l;iffN1fJf1� i-4fl1\UJfl(un1fJ1Rl18Ul,i
n !]1'11J1'1 u.atlfft, iSJLft11'4fl81JW3111JLUtM.11::L,cw
1Yt!J

10.2 ,n1,•n1,�iut\\'nuu1s4',�L'"1'lu

\1rltJ,h11u1ftft1\lftREldt1
•

8. Medical Treatment
.flnll'1Jlt'll'Ci"I at
In the event of the Employoc'a illness or aocident
caused by work during the period of 1he eontract, the
Employer shalJ both provide alt necessary medical
treatment free of charge to the Employee, and in the
meantime pay regular wage and compensation on tenns not
less than those stipulated by the law.
t,1:Sf'Ua1111ttn&1'i V19tl(' Y,'(!'l'l:W9flnD'ltuMIN'tlttU
t7bft!J�inan't9NIIJl ,nrttu liunBr,iltt9!1V'a'JBN'IDPfP
'lflt:i'aJU!nwrr".-"""llf ttflm vfw1a: ewne,.,to!rutna
Lei" qaru • t:atc-a 1111 taa.,u:u214N"a ttnd a ftodltt qrsu"an ft
tS'1m1,
In the event of death of the Employee, all
exponscs of managing the body will be under
responsibility of the Employer.
c,tuiiacdllmmt�:,nn 8Uilldffitltl"•uru
�fd(!3'f91t5t.r-i:l1 Qtlf'Nalidtttl M ffNnlUlir.UIJ'lf!""t
9. Travel and Transportation
,naf&ludb fatMJlftdlJ8
The employer shall pay for the cost of Employee's
travelling to Thailand as well as pay the arrangement for
transportation to his assigned housing. The Employer shall
also pay for the ·cost of the return travelling of the
Employee to his country after he rmish hi$ working
contract, except that the Employee is at fault or terminates
the contract.
Atam:tff •ts91��fflldamu.adltNL§
ihallsruciJ•uw!fllt:IJVnS U,n9MU a tsdamUHtJU:f'Uf'M'lj
ihaiinetmam"1�¥,;1s«atur.1--0ud '!"Nt)llti
auran lltunttrn'\t13f91Nl!"J(.�::tN'lld�N1"9
W'lf'!(rQ•..,dtgJ 'f..Masft tftqNIIJICnaup) ldJ#iCMdftltan&
l'lVlBffll!�·Y.tJIIU�fiMlft·rnJtmtfS�Qllwt·

•uzne,.,

to. Obtiption

,n,rg&llq,ns»v
iO.t The Employee shall abide by the 111les and
rcaulations of the· .Employer's- company stipulated in
confonnity with the law, and shall respect the Thai
traditions and customs.
a11ane11 m«..••runqpu •1tu•u91111J.nts
IU"'l.Pr,ruJa l'aru 1:11ala�11rt,n1:1qrru l'tttwun rnv
su1]a vmu 11tl)!Slna1lruAJtu,
I 02 The Employee shall wort only fot tilt
Employee"s company.
llm.ni!f't mt1frn11t".vdl• tacuaac.,aq:
i'tgNf:Ulct'llfCU1
10.3 The Employee shall not engage in any
unlawful activities such as protest or demonstratio�
autnB" G8f.�ru1f ftU'1ftl"'l!Jt.llfff1Nq]ltl
tflm 9am rnn� N'll[!Jfflb Qc;'l"t"V c:tnla"t
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11. Term.lnadon of the Contnct
PnlU\PU�f "19ffll,IN
11. I In case the Employer terminates the contract,
the Employer shall give one month notice to the Employee,
or pay one month wage in lieu of giving notice, or
otherwise act in confonnity with the Thai labour law. The
�mploycr shaJ.J. thereby pay for the cost of the return· travel
of the Employee to his country.
t, � flltlll'h1tttntSfllt di tf '1Ull1Jl'fqllr'U'
•uanr1,uf#:11f msw• Ii a1'r�taf 81CU:1.C'IN\fwf8 a AJIIUU'lt:S r,
YUJS1.0PfLt.aaiil £V!Nt,WledgNrnulo1fts \i ,aaa91r;m• U3f
H �tff1V1 fflWqJIUrnrtn IIUNllJIHJtr:t'I A ,canst" t'31'f"'t
!tnfl tdtrnttJAnUUMttiPnngt:t.·.,l!JAllt�· ..
11.2 In we the ErttplOyee ttrmirtitcs the contra.ct.
the Employee shall give a one month notice to the
Employer and shall pay for his own expenses.
C'j ti f"Udi IUJ.n8t•U:l'IV P'l:U'J.'lt.Jrtg N'.. ffl J::,, I
IS: euine"l.�98 daJ�1:{StUJ:tn�UJIB1:!88'1J'1\Wld1"1
tdlmt!J19!Nl\�1LfiPnl'OllffltU1tf�9 1t:nWS-8::at:1,

· 11. n11\lenllntl'lf'lJ1
nnu1.11t1�\im::214�uemnnil'1t'll1

11.1

u,!Jf,.sie4\Jt'l nnfi-nt1-1,n{141111ufi141eu1 1 Li'EJu
�'ifl�1tJL1ufli,,,� 1 L;flu LL'lun11uantlinityty1
�,atwLiJU11.J""tlln(l'MSJ'ltJLLtW1U\l'ltt 11inf�u1t1(1�

«n��1!.IPi1�;,m,�ni\Jtl1�L'1fllt'M°LLrian(1..,t\'1t1
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11.2 n·nu,n{1'1tl1tflo1,;\JtJnLflflft(lft}l1

tw1t1f1'4Yl11\Jft1'1'MU1 1 L�EU
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LU1�M°,H,1ufi1LiiuV114ni1Jth�L'iflMfJ'1UL84

12.
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12.1 u1t1(1-31:ie'1&Mtm\'!nf1.;\tle�1u
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12. 2 L48lh� 118\l'nlJ
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12.3 r..'Un1tu\1U1tl 11'1�.:.i.1
.... lU�.J1Jfltt11J
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12. OtlaeN
iqpl!I
12.1 In the event of natural disaster, riot, fighting
or war 1he Employer shall evacuate the Employee- to the
safe� and if the situation is no longer conducive for the
c:ontinuity of work_ the Employer Iha.II repatriate the
Employee and shaU pay for alJ the expenses of the
repatriation.
atfflmlh:na'1.911'MfllnaJ 'NJP'llflqMU\l
-N6ft11iA\U.1'1l:tf'iab19mld·\tUjNt11W'l6,r1vt,ns"ui1UlN
1:naA(f�rnn u1IUJt.u'1a10"4l"arnn1::na tuaa.n:aai-nou1
,..,,�1m9'1t9]nt:na littna"L,ft1auilaumaltan8" L"l°"'1
,na Yl"!O"Gtm •;s91a.rttu1ind:trntdamtu"'O"ttmnf
1inr,,oabtul1aie:u:tl'a.rr
12.2 Other conditions ntJt mentioned in this
contract shaR be in accordance with die stipulations of the
law.
ruc,e'!fl1tgtts19]n t�a111al'tnnB1rttst1l9
Nllfl rnttrtna: LIJ1H-. i,101 ft'l1:1cun:tfa ru1:r1 su'11tr'I
12.3 In case the Employer fails to implement any
of the conditions agreed in this contract. in full or in part
the Employer shall be responsible for all the losses
incum:d to the employee.
at1,rd&1uw::"' om::.-.a"""''a1"'�e¥
tarua,a::.N"nn �111'fc,tst11g�imna: l1t1t1dr,11'tt9fN
EtNf!llai tlt"-'b qwf9rndJPN@aEnn?am11"n1@�d1m:

a,ane,,.

-sDone in duplicate, one in bodl Thai, English and
Cambodia each being equally authentic1 each patty holding
one copy.
Aq111.-.rsutttna=t,'3fc.'1Bl911fit1 d9a omqreo
N'IMla ff�lt,N ltt fflMi@I USMIUlf1::1Nll8Gft1'1 ffil(
·��"1J'qJ'IUClftG\f:.Sll\�tfUJqflU1

In witness whereof, the undersign� havin& fully

I,.. ..

�
-..a'I
I
1 .. ....lf.
.:
'3fl'»'\11\'lfflem41Sfl"l�L
1'1\1'TJ8rt11� \1a11\!'1!1U
I...

i�1,��ft1aiieieHfie"u1t1!f11J

understood the contents of the contnlct stated here.. in, have
signed this agreement.
,ru1'sh:1 lbc.i a Ula I tswni9twGfft!"ul!,Jffinst
��Fi1jf61JiVl1B! 9tg:1§u nmaarum,q:tn�INS'JCilm:
t.(BMrfi,

Signature __________ __,Employer
ft.Ji & ____________\11!Ji°1�

a�,e
..I

fl�,re

ft--1,ti)

..

,n11�

mc.nrua,___________liuntsflli

Signature

Employee

ut�UUS'I

tia.na"

Signature

Wtiness

11fJ1\l

(
1Ul1U

tn�1NB'1

M'9

Signature ____________Wtiness

________

(

)

Ul�Wst___________

c-nrfl

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
(……………..……………………..)

