
แบบคํารองขอนําเขาคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ 

Application Form for bringing Foreign Worker to work with employer in the Kingdom of Thailand 

(สัญชาติ                       ) (Nationality              )

 

๑. ขาพเจา (นายจาง/สถานประกอบการ) 

                                                       

ประเภทกิจการ/กิจการ                                                 

เลขท่ี        หมูท่ี     ตรอก/ซอย       

ถนน                         ตําบล                                 

อําเภอ  จังหวัด                            

โทรศัพท  โทรสาร                         

๒. แตงต้ังใหประเทศตนทาง ชื่อ      

                                                                 

ท่ีอยู                                                                    

                                                   

ตามหนังสือแตงต้ังลงวันท่ี        /              /             

๓. ประสงคจะจางคนตางดาว จํานวน                          คน 

         งานกรรมกร 

         เพศชาย  จํานวน              คน เพศหญิง  จํานวน               คน 

         คนรับใชในบาน 

         เพศชาย  จํานวน      คน เพศหญิง  จํานวน         คน 

         งานชางเครื่องยนตในเรือประมงทะเล 

         เพศชาย  จํานวน      คน เพศหญิง  จํานวน         คน 

         งานอื่นๆ (ระบุ)            

         เพศชาย  จํานวน      คน เพศหญิง  จํานวน         คน 

๔. คุณสมบัติท่ีตองการ : อายุ     ป สวนสูง          นํ้าหนัก      

๕. สถานท่ีทํางานของคนตางดาวในประเทศไทย 

เลขท่ี        หมูท่ี     ตรอก/ซอย       

ถนน                  ตําบล                          

อําเภอ         จังหวัด                          

๖. ระยะเวลาการจาง       ป     เดือน 

๗. คาจาง              บาท ตอวัน/เดือน 

๘. ช่ัวโมงการทํางานปกติ  ชั่วโมง 

๙. วันหยุดประจําสัปดาห         วัน วันหยุดพักผอนประจําป         วัน 

    วันหยุดตามประเพณ ี         วัน 

๑๐. คนตางดาวจะเดินทางเขามาผานดานตรวจคนเขาเมือง  

                                 

๑๑. คนตางดาวเขารับการอบรมท่ีศูนยแรกรับเขาทํางานและส้ินสุด การจาง 

จังหวัด                           

ท้ังน้ีขาพเจาขอรับรองวาจะดําเนินการใหคนตางดาวท่ีขอนํามาทํางาน

ปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 

 ลงลายมือชื่อ     

      (                                                       ) 

วันท่ี          เดือน        พ.ศ.       

 

1. (Employer/Company) 

                                                         

Type of Business                                                            

Address No.        Moo.         Soi/Lane               

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) foreige 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/Lane       

Road              Sub-District                   

District             Province                             

6. Period of Employment     Years     Month 

7. Wage           Baht 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     

แบบ นจ. ๒ 


