แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ,๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

สำหรับกรมการจัดหางาน

0135553008203
บริษัท เอ็ม แอนด์ ที อินเตอร์เฟรช จำกัด
เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล ...........................................................................
ชื่อนายจ้าง ................................................................................
ค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย
สถานที่ตั้ง ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน...........................................ห้องเลขที.................
ประเภทธุรกิจ................................................................
่
ชั้นที............................
่
ตำบลคลองหนึ
ง
่
54/29
9
เลขที.................
่
หมู่ท.................
ี่
ซอย......................................... ถนน ................................................... แขวง/ตำบล ....................................................
จังหวัดปทุมธานี
อำเภอคลองหลวง
เขต/อำเภอ......................................... จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย.์ 13180
................โทรศัพท์......................E-mail.........................................
4
มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
ลาว
กัมพูชา
เมียนมา จำนวน................. คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล
(ตาม PP,CI,TD,TP)

เพศ

วันเกิด

เลขที่หนังสือเดินทาง

วันหมดอายุ
เลขประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย การได้รับอนุญาตให้อยู่
ของหนังสือเดินทาง
ในราชอาณาจักรถึงวันที่

ได้รับอนุญาต
ทำงานถึงวันที่

ตำแหน่งงานที่ทำ

1

PHAW SAN KHALAIN หญิง

01/08/1992

MB992015

31/03/2018

0013062029382

31/03/2020

กรรมกร

2

ZIN MAR OO

หญิง

13/08/1986

MB579913

31/03/2020

6611001209902

31/03/2020

กรรมกร

3

AE PHAWT HTOO

หญิง

03/02/1980

MB991820

31/03/2018

0013062065010

31/03/2020

กรรมกร

4

AUNG THAN SWE

ชาย

10/04/1987

CC3106846

31/03/2020

0013062142219

31/03/2020

กรรมกร

ดำเนินการโดยนายจ้าง/สถานประกอบการ หรือ
ผู้รับอนุญาต บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ.........................................................................................
เลขที่บัตรประจำตัวผู้จัดการหรือลูกจ้างบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ (ที่ดำเนินการ)....................................
(สำหรับเจ้าหน้าที่) ตรวจสอบแล้ว ลงชื่อ...........................................................................................
( .................................................................................................. )
ตำแหน่ง ..............................................................................................
วันที่ ..............................................................................................
หมายเหตุ : ๑.แบบบัญชีรายชื่อ ฯ แผ่นละสัญชาติ
๒.ระบุตำแหน่งงานที่ทำ (๑) งานบ้าน (๒) กรรมกร (๓) ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล (๔)ผู้ประสานงานด้านภาษา
๓.กรณีกิจการประมงทะเลที่ใช้หนังสือคนประจำเรือแทนใบอนุญาตทำงาน (Seabook เล่มสีเหลือง) ให้ระบุวันหมดอายุของหนังสือคนประจำเรือ
1/1

แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ,๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

สำหรับกรมการปกครอง

0135553008203
บริษัท เอ็ม แอนด์ ที อินเตอร์เฟรช จำกัด
เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล ...........................................................................
ชื่อนายจ้าง ................................................................................
ค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย
สถานที่ตั้ง ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน...........................................ห้องเลขที.................
ประเภทธุรกิจ................................................................
่
ชั้นที............................
่
ตำบลคลองหนึ
ง
่
54/29
9
เลขที.................
่
หมู่ท.................
ี่
ซอย......................................... ถนน ................................................... แขวง/ตำบล ....................................................
จังหวัดปทุมธานี
อำเภอคลองหลวง
เขต/อำเภอ......................................... จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย.์ 13180
................โทรศัพท์......................E-mail.........................................
4
มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
ลาว
กัมพูชา
เมียนมา จำนวน................. คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล
(ตาม PP,CI,TD,TP)

เพศ

วันเกิด

เลขที่หนังสือเดินทาง

วันหมดอายุ
เลขประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย การได้รับอนุญาตให้อยู่
ของหนังสือเดินทาง
ในราชอาณาจักรถึงวันที่

ได้รับอนุญาต
ทำงานถึงวันที่

ตำแหน่งงานที่ทำ

1

PHAW SAN KHALAIN หญิง

01/08/1992

MB992015

31/03/2018

0013062029382

31/03/2020

กรรมกร

2

ZIN MAR OO

หญิง

13/08/1986

MB579913

31/03/2020

6611001209902

31/03/2020

กรรมกร

3

AE PHAWT HTOO

หญิง

03/02/1980

MB991820

31/03/2018

0013062065010

31/03/2020

กรรมกร

4

AUNG THAN SWE

ชาย

10/04/1987

CC3106846

31/03/2020

0013062142219

31/03/2020

กรรมกร

ดำเนินการโดยนายจ้าง/สถานประกอบการ หรือ
ผู้รับอนุญาต บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ.........................................................................................
เลขที่บัตรประจำตัวผู้จัดการหรือลูกจ้างบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ (ที่ดำเนินการ)....................................
(สำหรับเจ้าหน้าที่) ตรวจสอบแล้ว ลงชื่อ...........................................................................................
( .................................................................................................. )
ตำแหน่ง ..............................................................................................
วันที่ ..............................................................................................
หมายเหตุ : ๑.แบบบัญชีรายชื่อ ฯ แผ่นละสัญชาติ
๒.ระบุตำแหน่งงานที่ทำ (๑) งานบ้าน (๒) กรรมกร (๓) ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล (๔)ผู้ประสานงานด้านภาษา
๓.กรณีกิจการประมงทะเลที่ใช้หนังสือคนประจำเรือแทนใบอนุญาตทำงาน (Seabook เล่มสีเหลือง) ให้ระบุวันหมดอายุของหนังสือคนประจำเรือ
1/1

แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ,๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

สำหรับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

0135553008203
บริษัท เอ็ม แอนด์ ที อินเตอร์เฟรช จำกัด
เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล ...........................................................................
ชื่อนายจ้าง ................................................................................
ค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย
สถานที่ตั้ง ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน...........................................ห้องเลขที.................
ประเภทธุรกิจ................................................................
่
ชั้นที............................
่
ตำบลคลองหนึ
ง
่
54/29
9
เลขที.................
่
หมู่ท.................
ี่
ซอย......................................... ถนน ................................................... แขวง/ตำบล ....................................................
จังหวัดปทุมธานี
อำเภอคลองหลวง
เขต/อำเภอ......................................... จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย.์ 13180
................โทรศัพท์......................E-mail.........................................
4
มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
ลาว
กัมพูชา
เมียนมา จำนวน................. คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล
(ตาม PP,CI,TD,TP)

เพศ

วันเกิด

เลขที่หนังสือเดินทาง

วันหมดอายุ
เลขประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย การได้รับอนุญาตให้อยู่
ของหนังสือเดินทาง
ในราชอาณาจักรถึงวันที่

ได้รับอนุญาต
ทำงานถึงวันที่

ตำแหน่งงานที่ทำ

1

PHAW SAN KHALAIN หญิง

01/08/1992

MB992015

31/03/2018

0013062029382

31/03/2020

กรรมกร

2

ZIN MAR OO

หญิง

13/08/1986

MB579913

31/03/2020

6611001209902

31/03/2020

กรรมกร

3

AE PHAWT HTOO

หญิง

03/02/1980

MB991820

31/03/2018

0013062065010

31/03/2020

กรรมกร

4

AUNG THAN SWE

ชาย

10/04/1987

CC3106846

31/03/2020

0013062142219

31/03/2020

กรรมกร

ดำเนินการโดยนายจ้าง/สถานประกอบการ หรือ
ผู้รับอนุญาต บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ.........................................................................................
เลขที่บัตรประจำตัวผู้จัดการหรือลูกจ้างบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ (ที่ดำเนินการ)....................................
(สำหรับเจ้าหน้าที่) ตรวจสอบแล้ว ลงชื่อ...........................................................................................
( .................................................................................................. )
ตำแหน่ง ..............................................................................................
วันที่ ..............................................................................................
หมายเหตุ : ๑.แบบบัญชีรายชื่อ ฯ แผ่นละสัญชาติ
๒.ระบุตำแหน่งงานที่ทำ (๑) งานบ้าน (๒) กรรมกร (๓) ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล (๔)ผู้ประสานงานด้านภาษา
๓.กรณีกิจการประมงทะเลที่ใช้หนังสือคนประจำเรือแทนใบอนุญาตทำงาน (Seabook เล่มสีเหลือง) ให้ระบุวันหมดอายุของหนังสือคนประจำเรือ
1/1

แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ,๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

สำหรับกระทรวงสาธารณสุข

0135553008203
บริษัท เอ็ม แอนด์ ที อินเตอร์เฟรช จำกัด
เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล ...........................................................................
ชื่อนายจ้าง ................................................................................
ค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย
สถานที่ตั้ง ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน...........................................ห้องเลขที.................
ประเภทธุรกิจ................................................................
่
ชั้นที............................
่
ตำบลคลองหนึ
ง
่
54/29
9
เลขที.................
่
หมู่ท.................
ี่
ซอย......................................... ถนน ................................................... แขวง/ตำบล ....................................................
จังหวัดปทุมธานี
อำเภอคลองหลวง
เขต/อำเภอ......................................... จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย.์ 13180
................โทรศัพท์......................E-mail.........................................
4
มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
ลาว
กัมพูชา
เมียนมา จำนวน................. คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล
(ตาม PP,CI,TD,TP)

เพศ

วันเกิด

เลขที่หนังสือเดินทาง

วันหมดอายุ
เลขประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย การได้รับอนุญาตให้อยู่
ของหนังสือเดินทาง
ในราชอาณาจักรถึงวันที่

ได้รับอนุญาต
ทำงานถึงวันที่

ตำแหน่งงานที่ทำ

1

PHAW SAN KHALAIN หญิง

01/08/1992

MB992015

31/03/2018

0013062029382

31/03/2020

กรรมกร

2

ZIN MAR OO

หญิง

13/08/1986

MB579913

31/03/2020

6611001209902

31/03/2020

กรรมกร

3

AE PHAWT HTOO

หญิง

03/02/1980

MB991820

31/03/2018

0013062065010

31/03/2020

กรรมกร

4

AUNG THAN SWE

ชาย

10/04/1987

CC3106846

31/03/2020

0013062142219

31/03/2020

กรรมกร

ดำเนินการโดยนายจ้าง/สถานประกอบการ หรือ
ผู้รับอนุญาต บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ.........................................................................................
เลขที่บัตรประจำตัวผู้จัดการหรือลูกจ้างบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ (ที่ดำเนินการ)....................................
(สำหรับเจ้าหน้าที่) ตรวจสอบแล้ว ลงชื่อ...........................................................................................
( .................................................................................................. )
ตำแหน่ง ..............................................................................................
วันที่ ..............................................................................................
หมายเหตุ : ๑.แบบบัญชีรายชื่อ ฯ แผ่นละสัญชาติ
๒.ระบุตำแหน่งงานที่ทำ (๑) งานบ้าน (๒) กรรมกร (๓) ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล (๔)ผู้ประสานงานด้านภาษา
๓.กรณีกิจการประมงทะเลที่ใช้หนังสือคนประจำเรือแทนใบอนุญาตทำงาน (Seabook เล่มสีเหลือง) ให้ระบุวันหมดอายุของหนังสือคนประจำเรือ
1/1

แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ,๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

สำหรับนายจ้าง

0135553008203
บริษัท เอ็ม แอนด์ ที อินเตอร์เฟรช จำกัด
เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล ...........................................................................
ชื่อนายจ้าง ................................................................................
ค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย
สถานที่ตั้ง ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน...........................................ห้องเลขที.................
ประเภทธุรกิจ................................................................
่
ชั้นที............................
่
ตำบลคลองหนึ
ง
่
54/29
9
เลขที.................
่
หมู่ท.................
ี่
ซอย......................................... ถนน ................................................... แขวง/ตำบล ....................................................
จังหวัดปทุมธานี
อำเภอคลองหลวง
เขต/อำเภอ......................................... จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย.์ 13180
................โทรศัพท์......................E-mail.........................................
4
มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
ลาว
กัมพูชา
เมียนมา จำนวน................. คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล
(ตาม PP,CI,TD,TP)

เพศ

วันเกิด

เลขที่หนังสือเดินทาง

วันหมดอายุ
เลขประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย การได้รับอนุญาตให้อยู่
ของหนังสือเดินทาง
ในราชอาณาจักรถึงวันที่

ได้รับอนุญาต
ทำงานถึงวันที่

ตำแหน่งงานที่ทำ

1

PHAW SAN KHALAIN หญิง

01/08/1992

MB992015

31/03/2018

0013062029382

31/03/2020

กรรมกร

2

ZIN MAR OO

หญิง

13/08/1986

MB579913

31/03/2020

6611001209902

31/03/2020

กรรมกร

3

AE PHAWT HTOO

หญิง

03/02/1980

MB991820

31/03/2018

0013062065010

31/03/2020

กรรมกร

4

AUNG THAN SWE

ชาย

10/04/1987

CC3106846

31/03/2020

0013062142219

31/03/2020

กรรมกร

ดำเนินการโดยนายจ้าง/สถานประกอบการ หรือ
ผู้รับอนุญาต บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ.........................................................................................
เลขที่บัตรประจำตัวผู้จัดการหรือลูกจ้างบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ (ที่ดำเนินการ)....................................
(สำหรับเจ้าหน้าที่) ตรวจสอบแล้ว ลงชื่อ...........................................................................................
( .................................................................................................. )
ตำแหน่ง ..............................................................................................
วันที่ ..............................................................................................
หมายเหตุ : ๑.แบบบัญชีรายชื่อ ฯ แผ่นละสัญชาติ
๒.ระบุตำแหน่งงานที่ทำ (๑) งานบ้าน (๒) กรรมกร (๓) ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล (๔)ผู้ประสานงานด้านภาษา
๓.กรณีกิจการประมงทะเลที่ใช้หนังสือคนประจำเรือแทนใบอนุญาตทำงาน (Seabook เล่มสีเหลือง) ให้ระบุวันหมดอายุของหนังสือคนประจำเรือ
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