แบบคำร้องขอนำเข้ ร้องขอนำเข้าคนตองขอนำเข้าคนต่างด้าวตามบั เข คำร้องขอนำเข้นำเข้าคนต่างด้าวตามบัต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ ( งด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)     วต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ ( มบนำเข้าคนต่างด้าวตามบัทึกความเข้าใจ (MOU)                        กคำร้องขอนำเข้ว มเข ใจ (MOU)
ร้องขอนำเข้าคนตะหว งปร้องขอนำเข้าคนตะเทึกความเข้าใจ (MOU)                        ศไทึกความเข้าใจ (MOU)                        ย กบ …………………………………………
The Application Form for Importing Foreign Workers in Concerning with the Memorandum of Understanding (MOU)
Between the Kingdom of Thailand and ……………………………
1. ข้าพาพเจ้า(นายจ้า(นายจ้า(นายจ้าง/สถานประกอบการ).…………………………..
1. (Employer/Company)…….………………………………………
….………………………………………………………………….
..………………………………………………….……………….
สถานที่ทำงาน…ที่ทำงาน…างาน…………………………………………………...
Work Place………………………………...………………………
ประเภที่ทำงาน…กจ้า(นายจ้การหร"อธุรกิจ………………………………………$รกจ้า(นายจ้………………………………………..
Type of Business……..……………………………………...........
เลข้าพที่ทำงาน………….หมู่ที่……………ตรอก/('ที่ทำงาน………………ตรอก/ซอย……………………...
Address No.………………….Moo………….Soi/Lane…………..
ถนน…………………………..แข้าพวง/ตาบล………….…………
Road………………………….Sub-District……..………………..
เข้าพต/อาเภอ…………………….จ้า(นายจ้-งหว-ด…………..……………..
District………………………..Province….…………………….
โที่ทำงาน…รศัพท์………-พที่ทำงาน…1……………………...โที่ทำงาน…รสาร………………………..
Telephone…………………….Fax……..………………………
2. ประสงค์จะจ้างค1จ้า(นายจ้ะจ้า(นายจ้างค์จะจ้างคนงาน
2. We would like to hire foreign workers in the title of
กรรมู่ที่……………ตรอก/กร
Labour
เพศัพท์………ชาย จ้า(นายจ้านวน ……….ค์จะจ้างคน
Male Total…………Person
เพศัพท์………หญิง จำนวน………คน谈ჷehꃼ槒ง จ้า(นายจ้านวน………ค์จะจ้างคน
Female Total…………Person
ผู้ช่วยงานบ้านช(' วยงานบาน
Domestic Helper
เพศัพท์………ชาย จ้า(นายจ้านวน……….....ค์จะจ้างคน
Male Total…………Person
เพศัพท์………หญิง จำนวน………คน谈ჷehꃼ槒ง จ้า(นายจ้านวน…………ค์จะจ้างคน
Female Total…………Person
เพ"อที่ทำงาน…างานอย'ใ( นประเที่ทำงาน…ศัพท์………ไที่ทำงาน…ยที่ทำงาน……………………….……………
For working in Thailand at………………………………………...
เลข้าพที่ทำงาน…………..หมู่ที่……………ตรอก/('ที่ทำงาน……………...ตรอก/ซอย..…………….……...
Address No.………………….Moo………….Soi/Lane……….…
ถนน…………………………. แข้าพวง/ตาบล……..……………..
Road………………………….Sub-District………………………
เข้าพต/อาเภอ…………………….จ้า(นายจ้-งหว-ด…………………….…..
District………………………..Province…...……………………
ระยะเวลาการจ้า(นายจ้าง………..ป………..เด"อน
Period of Employment……….Year.……..Month
ค์จะจ้างค(าจ้า(นายจ้าง ว-น/เด"อน……………………บาที่ทำงาน…
Wage rate per day/month………………...Baht
ที่ทำงาน…ง9 - น9ข้าพาพเจ้า(นายจ้าข้าพอร-บรองว(าจ้า(นายจ้ะดาเนนการใหค์จะจ้างคนต(างดาว ที่ทำงาน…ข้าพอนา
We hereby certify that all processes in importing and
เข้าพามู่ที่……………ตรอก/าที่ทำงาน…างานป: บ- ต ใหถ' กตองตามู่ที่……………ตรอก/กฎหมู่ที่……………ตรอก/ายที่ทำงาน…$ กประการ
working of foreign workers will be done under the Thai Laws
and Regulations.
ลงลายมู่ที่……………ตรอก/"อช"อ……..……………………………….
Signature………………………………………….
ว-นที่ทำงาน………..เด"อน.………พ.ศัพท์…………..………
Date..……..Month………Year………...
หมู่ที่……………ตรอก/ายเหต$ ผู้ช่วยงานบ้านที่ทำงาน…' าหน-งส"อน9 ตองเป<นเจ้า(นายจ้าข้าพองหร"อไดร-บมู่ที่……………ตรอก/อบอานาจ้า(นายจ้ให
Note : A Person who sign this form must be a business owner
ที่ทำงาน…าการแที่ทำงาน…น
or an appointee

หนำเข้าคนต่างด้าวตามบังสือแต่งตั้งr thex1         Cอแต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (งต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (Dง
(Power of Attorney)
ว-นที่ทำงาน……………………………
ข้าพาพเจ้า(นายจ้า(นายจ้า(นายจ้าง/สถานประกอบการ)………………………..
…………………………………………………………........
ที่ทำงาน…อย'เ( ลข้าพที่ทำงาน………หมู่ที่……………ตรอก/('ที่ทำงาน…………ซอย…….…..…………………..
ถนน………………………ตาบล………………..………….
อาเภอ……………………..จ้า(นายจ้-งหว-ด…………………….........
โที่ทำงาน…รศัพท์………-พที่ทำงาน…1………………….โที่ทำงาน…รสาร………….……………..
แต(งต-9งให………………………………………………........
…………………………………………………………….
( ………………………………………………………
ที่ทำงาน…อย'…
………………………………………………………….......
……………………………………………………………...
ใบอน$ญิง จำนวน………คน谈ჷehꃼ槒าตเลข้าพที่ทำงาน……………………………………………….
เป<นต-วแที่ทำงาน…นในนามู่ที่……………ตรอก/ข้าพองข้าพาพเจ้า(นายจ้าโดยมู่ที่……………ตรอก/อานาจ้า(นายจ้ดาเนนการอย(างใดอย(าง
หนfงหร"อที่ทำงาน…9 -งหมู่ที่……………ตรอก/ดด-งต(อไปน9
1. เป<นต-วแที่ทำงาน…นโดยชอบและถ'กตองตามู่ที่……………ตรอก/กฎหมู่ที่……………ตรอก/าย เพ"อ
จ้า(นายจ้$ดประสงค์จะจ้างค1ในการดาเนนการที่ทำงาน…$กเร"อง เกยวก-บการจ้า(นายจ้-ดหา
ค์จะจ้างคนงานส-ญิง จำนวน………คน谈ჷehꃼ槒ชาต……………………เพ"อที่ทำงาน…างาน
2. ลงนามู่ที่……………ตรอก/ในเอกสารที่ทำงาน…จ้า(นายจ้าเป<นที่ทำงาน…9-งหมู่ที่……………ตรอก/ด
3. จ้า(นายจ้-ดเตรยมู่ที่……………ตรอก/การในสงที่ทำงาน…จ้า(นายจ้าเป<นสาหร-บค์จะจ้างคนงานที่ทำงาน…จ้า(นายจ้ะเดนที่ทำงาน…าง
ไปที่ทำงาน…างานในประเที่ทำงาน…ศัพท์………ไที่ทำงาน…ย
4. มู่ที่……………ตรอก/อบอานาจ้า(นายจ้ใหแก(บ$ค์จะจ้างคค์จะจ้างคลอ"นตามู่ที่……………ตรอก/ค์จะจ้างความู่ที่……………ตรอก/จ้า(นายจ้าเป<นเพ"อบรรล$
จ้า(นายจ้$ดประสงค์จะจ้างค1ด-งกล(าวข้าพางตน

Date…………………………..
(Employer/Company)…………….………………………….
………………………………………..………………….......
Address No………Moo………Soi/Lane.…..……………….
Road…………………………..Sub-District.………………..
District…………………………Province……………………
Tel……………………………..Fax………………………….
Do hereby appoint………………………………………........
………………………………………………………………..
Address………………………………………………………
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
License No……………………………………………………
To do and perform any of all the following acts as our
representative ;
1. To be our true and lawful attorney for the purpose of
handling any matter concerning the recruiting of………
……………........workers which would be employed by us
2. To sign all necessary documents
3. To make the necessary arrangements for the foreign
workers to come to work in Thailand
4. To delegate this power of attorney to another persons
(if necessary) for the purposes mentioned above.

ผู้ช่วยงานบ้าน'มู่ที่……………ตรอก/อานาจ้า(นายจ้ลงนามู่ที่……………ตรอก/และประที่ทำงาน…-บตราบรษัท6    ……………........workers wh-ที่ทำงาน…
ช"อ………………………………………………….
(…………..………………………………..........)
ตาแหน(ง…………………………………………………
พยาน…………………………………………………
(…………………………………………………)

Authorized Signature and Company Seal
Name.………………………………………………..
(…………………………………………...........)
Position…………………………………………………
Witness.………………………………………………...
(…………………………………………………)

หนำเข้าคนต่างด้าวตามบังสือแต่งตั้งr thex1         Cอแสือแต่งตั้งr thex1         ด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)    งคำร้องขอนำเข้ว มต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (องก ร้องขอนำเข้าคนตแร้องขอนำเข้าคนตงง นำเข้าคนต่างด้าวตามบั
(Demand Letter)
ว-นที่ทำงาน…………………………….
ถfง(บรษัท6    ……………........workers wh-ที่ทำงาน…จ้า(นายจ้-ดหางานในประเที่ทำงาน…ศัพท์……………………………..)
…………………………………………………………........
( ……………………………………………………….
ที่ทำงาน…อย'…
….……………………………………………………..........
นายจ้า(นายจ้าง/สถานประกอบการ.....................................................
ประเภที่ทำงาน…กจ้า(นายจ้การหร"อธุรกิจ………………………………………$รกจ้า(นายจ้........................................................
ตามู่ที่……………ตรอก/หน-งส"อแต(งต-9งลงว-นที่ทำงาน…..………/.…………/…………….
ไดมู่ที่……………ตรอก/ค์จะจ้างคาส-งแต(งต-9งที่ทำงาน…(านเพ"อค์จะจ้างค-ดเล"อกและจ้า(นายจ้-ดหาค์จะจ้างคนงานส-ญิง จำนวน………คน谈ჷehꃼ槒ชาต
…………………. ด-งมู่ที่……………ตรอก/รายละเอยดตามู่ที่……………ตรอก/เง"อนไข้าพและกฎระเบยบข้าพอง
ประเที่ทำงาน…ศัพท์………ไที่ทำงาน…ย ด-งต(อไปน9
ประสงค์จะจ้างค1จ้า(นายจ้ะจ้า(นายจ้างค์จะจ้างคนงาน
กรรมู่ที่……………ตรอก/กร
เพศัพท์………ชาย จ้า(นายจ้านวน ……….ค์จะจ้างคน
เพศัพท์………หญิง จำนวน………คน谈ჷehꃼ槒ง จ้า(นายจ้านวน………ค์จะจ้างคน
ผู้ช่วยงานบ้านช(' วยงานบาน
เพศัพท์………ชาย จ้า(นายจ้านวน……….....ค์จะจ้างคน
เพศัพท์………หญิง จำนวน………คน谈ჷehꃼ槒ง จ้า(นายจ้านวน…………ค์จะจ้างคน
อ-ตราค์จะจ้างค(าจ้า(นายจ้าง ว-น/เด"อน………………………บาที่ทำงาน…

Date………………………..
To (Recruitment Agency of…..………………………)
………………………………………….…………………………
Address……..……………………………………………………..
……….…………………………………………………………....
Employer/Company………………………………………………
Type of Business…..………………………………………………
Concerning the Power of Attorney on (date).……/………/……..
We have appointed you to select and recruit……………...workers
which has detailed information in concerning with rules and
regulations of Thai laws as follows :
Job Title of
Labour
Male Total…………Person
Female Total…………Person
Domestic Helper
Male Total…………Person
Female Total…………Person
Wage rate per day/month ………………Baht

เง"อนไข้าพและข้าพอกาหนดเป<นไปตามู่ที่……………ตรอก/เง"อนไข้าพข้าพองต-วอย(างส-ญิง จำนวน………คน谈ჷehꃼ槒ญิง จำนวน………คน谈ჷehꃼ槒าจ้า(นายจ้าง The condition of service will depend on the Employment Contract as
ที่ทำงาน…ส( งมู่ที่……………ตรอก/าพรอมู่ที่……………ตรอก/น9
attached.

ข้าพอแสดงค์จะจ้างความู่ที่……………ตรอก/น-บถ"อ
ช"อนายจ้า(นายจ้าง/สถานประกอบการ………………………………
…….……………………………………..
(....................................................................)
พยาน.….................................................................
(....................................................................)
ผู้ช่วยงานบ้านร-' บมู่ที่……………ตรอก/อบอานาจ้า(นายจ้

Respectively Yours,
Employer/Company……….………………………………………
………………………………………
(……………………………………..)
Witness…………………………..………….
(………………………………….…)
Appointee

