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

.

.

.

•

1i'.lu�·umulum11'llt1-:i.fi'l'WL f1iflviM1u1,.,1n1um1t11i1-:i lfltili1-:i
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'11U-:imti't1-:i'l11Jflfl-ilfltJ tlu

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

�

..

•

0

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

luu-.1-.,aa,,•u

·------,:s\ti,..,------

This agreement is made on.______
at _____between ...___........_____
Address ___�--�-------------------��
(hereinafter refened to as the "Employer") and

1uti,1--,u�,J,1al11JJa._____
•------------�c•6� __..........-............_____
if,tJ::10» ____________

�!��------------�-----------(iuie\\Jt,a\'ty'111;fltiL;fJfl11 •1nf14 •)

en,1,e,nt,

\,JO

"4218.QiJ1fJtlfltH,.;18'll'll1H'tlt>fl'U fi�jn9,n'Wfi9

1. i111w�4iwaa•11fi,l14

u1s,1�Rnn•1,�1n4",'4li141ULLD=tnt'1�

oimrt41t1f,�.,;1-s1uliuiai,..,tuti1LLW4

tlfl11fhf,�

---

tieL•awrwflw� LflfJ

flnrt-41t�ht1fli1f1-4tlfflnM

1&�1aeu

Address-----------���------

fOferred

(hcrailafter
to as the clJ!mployeej Both parties
agree on lhe followings:

··------------

c,16h161adi,o'l·,nt�·1- fndl'I� ·�·01it,a�n�,1a
lut1,h,Mu A,nha�tdt:
l. Job Asltp.m•t and Waaa

�Clm:iaM.....,
The Employer he,eby engages the Employee and
the Employee qrees to work for the P.mployer in the
at
capacity of
the rate of'
per/hour/day/month.
day of the month.
The wage shall be paid on
111flf,,an5�f411p-i13liaa:snwaa:pi'l36ni1

ltJl1,,la:,311tfifitJu1af-.,tu61umi�
"�•11

tillJflhtl

laa4t

c\,aau/!/Aaw, tae�•a:t..11t.,t1,
ae:,dl'eu

l. Daration of Coatract ud. Worllllte

��,���Ju;1n(1�L�1�0�U1UL�ft\flutft&ilfta1uil

.,;141\1 N

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

1a-�--111u6&1aop

The duration of the contra.et is for ____
lllOllth / year (s) starting &om lho day of arrival of the
Employee in Thailand ud the worbite

is·----

lhu/0
'tat,1:1Qa1M11l�M1111Ja
'6u�lf.L\Ment,,lllu.-.,�d=unaltn tG1JnP11121*dia
n1,fie1:ss::11tn11a41QlCU1d1111111an1z=,h
'lft1,aein11t1nD4111>UlU1&1ChfJ

�··-------------The extension of the con1*( shall be mutuaUy
agreed upon between the Employer and die Employee
mu6la•c;"1uie,1u11..6111U'1aciatalatm�
ftna,aa,a,•e,.u,c,

-2·
-

3.

11wtninh•,,,
f1w4nmhnut1n«wa.nu ----

3.. Working HHn

�ow,Mucioop
The workina hours
___hours a day.

----

i1w-vi'u W\tt'U 1 itJ11,\fi1-411J

iu

6ow,n,ul1aa3nfJnr1acl6cft11

aa::t111rtta,iaasn
,. Holiday and Leave

4.1 u1ef1'11e'1ifll,..nl�in�
th�1"lflt1Jt1\t[All\Jfu,i1f'l4f,J,-,.._;aa=

1\1

4.2 u1s(1,1tie4(1t1w'tJni'1M'U\t�A
R111tl1tLWMMfJl�e,\iifufli1t1.ril11u

•

4.3 Liiean,,-2.t1'41\lfln.t t

iu

ii u1t1114

,am,mtliQn(,�rinJieut11a=4,;l tou9\,r;'1J,h(14
i'u

s. fi1a1-111a,ua,l1,alu-iv�·
5.1

n1u1fJf14\fQnf1nho1uU,uL1e1 tnr1u

t

\Jna uit1,1'1<8'1�1sfi1ti·HL1n, \tlnf1-ttu

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

8fl'l1

5.2

a1U1n14t'lt'1nf1ffl1�utvfwtt11

u1tr(14,i'a411vft1f14tu'fu,,,��tf1nf1-4tutTt111

---f1wviu

•a�/ff

4.1 The Employer shall arrange for the
Employee __day(s) off weekly with regular pay.
11,11t,3ae3lattftpt,1D!G11tJ=:t,=,latau
llilut...t,�a1fiaa1:
.ft
4.2 The Employer shall arrange for the
Employee
days off per year on Thai official
holidays with rqular pay.
U'ltJt�ao,tiat11ipl�DDfma....t.Jt"Jill1fl
ta11tliltJ"1,t�tJa:
ft
4.3 · Annual leave of
days.
shall be allowed by the Employer for the Employee when
completed one year employment with reautar pay.
dJe;nttt�,1aas211tr1rru,ut�a�1att11
pl,3Gntl::t'ltl taetc5luo11l1111D1t1:1a1
ff
5. OYertlae

..,,�t,,lan

S. l If the Employee works more than the �ual
hours on the regular working day. the Employee shall be
paid extra for overtime by the Employer at the rate of
411tuwi11?ipl�p&iluu,a�n
Onn=i u._..3t19f6,1161i�,iaa,tt1nt-.,wlaa'I __
S.2 If tht Employee works on holidays, the
Employee shall be paid extra for overtime by the Employer
at the rate of
per hour/day
i\w,al-.,ttpt,,clao,sl?uOOn 11,ut,,

ae,t1a6'1t•,tu.kintl9nt,,wiaa,
6. Food

6. 8'l1t'11
'U1!Jt14flnB'11t1&1W11lf1nf14tJni'U
iuitt 3

ff

Aun

4. 1\nt�tl

�fl,a1a1

not exceed
days per week.

shall

WH1u

if& Ul!lfi'llf111e,\f11mwmiLM1m1,1

7. i,in
u1ai,�t1na�•acfflffne11"uilt1naMa t.Lftc
Qnt111in,.,;u=tiu.�nf14 tt1trf'i1tfiie1L1tJdlint,I
flnrt4t1ULE4 11:wi,ru,ef1'1ua=1nf,�

.;w:r/!

�
The Employer shall provide to the Employee
three, meals a day of working day and the food oxponses
depend on die agreement of the Employer and. die
Employee.
u.,tn'i11an!i1iae,a,utt,,.t,21Qn!,1a�3n ffa::
3 a1u laai\1t�•,t1tdiftn�fw,Ol'JC11611u1af,�flupt,,
7. Aeeommodation

...

Tho Employer shall provide. the Employee safe
and hygienic ac:commodadon and the accommodation
expenses depend on the agreement of the Bmployer and the
Employee.
u,u1�anA,ulaMGne,tath.laa\11ua�tn
&111:11:tllku'tint-., la11mt•t,u'6�tantfl6Jl1lfhlus:,
�trtuf�u•pl*I,

.3 ...

a. ,hinw,,.uw,n
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8. Medical Treatae•t
..............u
In the event ofdte �,, illnea or accident
caused by work during the period of the contract. the
Employer shall both provide all nocessary medical
natment Ow of .charge ·to 1he Employee, 811d in the
meantime pay regular wage and compensation on terms not
less than lhose stipulated by the law.
11,ut,3C1n�1atf1D1ftlt,ull,lrla,t.1:u,u,11r.ui
pi,3a::mHalatn:,oa,eo:,11Ju, l3tW,a::thl::lt,
i11a:a�dle11V11la.1s11uadadl,luil::aut11 aa:,uiloalu
t,u1t�a1:11Q..3'£inlnwlf\om:a:6,lou•ua1'1f\am,1v
In the event of death of the Employee, atl
expenses of managin& the body will be under
responsibility of the.Employer.
t1u'agcO'i'9nl•11•a•5o ,,�t,utim,u41a,-iulu
t6u1al�&Ou(fiuaa�au

.......,

9. Travel and Traasportatlon
The employer shall pay for the cost of Employee's
travelling to Thailand as well as pay the mqement for
transportation to his assigned housina- The Employer sbaU
also pay for the cost of the retUm tra'Vf)Uing of the
Employee to his country after he fltlish his working
contract, exc:ept that the Employee is at &ult or terminates
the contract.
1J1Ul1'1tt'lltM(8u'tn13883.Jfll,,cf�u1:,11Q\ll
a�u1,taw-..,111rlui,enf11lutbiGn 11a::i1uirtlaa•'l11
ftu'4fuQ,d)1ae,1n1...,ti.aa,a=il1la�nluluu, lin,&.�tai:tl
idlu11awilaa111nl-.,11ltJ1n�h111
10. Oblipdoa
I 0.1 11le Employee shall abide by the rules and
regulations of the Employer's company stipulated in
cordbnnlty with the law, and shall respect the Thai
traditions and customs.
ent1Ji8J�etl3w:aa:t.1=8(K'la,uft�io�lu
ee1MlmJ11t1l13.31'1trDalu1a1,at&!eutaftaau,a ua::tift
11:a'UJ&fi�u6ea::flui'111SlltJt:UJtll•
10.2 The Employee suU work only for the
Empioyee•s company.
121t1,1So,,la�nl1MtJir1ul�1i,G,.nl,ttJ
&la�ptlftuynAuh
103 The Employee shall not engage in any
unlawful acdvities such as protest or demonstration.
9nt1'tl8�tb'l=ll1nttl1ta�l111rlaw::1uvuu1:
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l t. Termiutloa of tbe Colltraet
ftt1JJUM1clnlut11i
11.1 In case the Employer terminates the contract,
the Employer shall give one month notice to the Employee,
or pay one month wage in Heu of giving notk:et or
otherwise act in confonnity with the Thai labour law. The
Employer shaJI thereby pay for the cost o.f lbe return ttavel
of the Employee to his country.
it.:icDu,�t�tl�l�uon,lnlua, u,ut'\11?1�
uentt..;itt911f1'fjo�m1, 1 ,aatnnle1a,5'JJ6..t,3 1 cll'eu
u11un4\VU81\&�nl1JtJ'I 1t1rlldlultJa'IDfia11U1aua��,ul•
:ilO!Jl1U1Ul,�iie,t1tsG,lmJll4'�fititJalMQtfluiatn4"1�QQU
11.2 In case the Employee term.inarea the contract,
the Employee shall give a one month notico to the
Employer Md shall pay for his own expenses.
iaa=Oin111,tb:A,uenllfll11.a, pt'\,a�
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12.2 L1aut,siu"Li111'ltu&Ttyty,if ti
Lflu\\Jt1111n�\UJ'l8
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12.1 In the event of natural disasters riot, fighting
or war die Employer shall evacuate the Emplqyee to the
sate area, and if the situation is no kmpr conducive for die
continuity of work. the Employer shall repatriate the
Employee and shall pay for all the e,xpensoa of the
repatriation..
u't11t�ae,1ut.tt=lupt1�ltJft�q111itJea
tw dl'edla5flaa:m,i, '4u:. twG&aMUtslll,a. n,ima:tu
mulltJ 11tn..u1,o,u uacij1a::q111:n111tde6'ltloutt
,1a�n6ltJ 1r1ot�aa,i,1nt,�t1;,11otaem,.ut1,c011t
aent.ilt4*"ri,da
12.2 Other conditions not mentioned in dlis
contract shall be in acco,dance with the stipulations of the
law.
fi01DJ'ltl

12.3 In case the Employer fails to i11l))lement any
of the conditions agreed in this contract. in full or in part
the Employer shall be responsible for all the losses
incurred to the employee.
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Done in duplicate, one in bodl 1bai, English and Lao
each being equally authentic.. each party holding one copy.
l1111,a::Ou6,1al11fa3w-.a,t11 t.11W1t,ftaaa=t.1,a,.i,a
lat1la,ia11J10uao�1::0uJllaD4Wf[na111a,ftu t)uU4\i�
11e1&,ea�fl\6t:1,aanli,:1=fju
In witness whereof, the undersigned, having fully
Ullderstood the �ntcnts of the comract stMed heR-in, have
signed this agreement.
9h01ti:,•e2tJ1a�,l,t•lea,.ufubtrt6 t,t��
;a,aD.\5/Jaii,w::rriu

c,�itl

ft�,£}

Signature

Employer

fi1,

tJ,ut,,

Signature

Employee

U1'J11'1

9n1-w
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ft�8

Yi81U

(

Mi&

i1li'I�

�1 -

�-

Signature

'Wtf1U

Wtiness

tJttl'IIJ

Signature ___________Wtiness

<----------�

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
(……………..……………………..)

