
 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกรมการจัดหางาน 
เร่ือง  กําหนดแบบการแจ้งความต้องการจา้งคนต่างด้าว  แบบคําร้องขอนําคนต่างด้าวมาทํางาน 
กับนายจ้างในประเทศ  แบบคําขอรับใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ   

แบบใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตนําคนต่างด้าว 
มาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  แบบสัญญาคํ้าประกันของธนาคาร  แบบคําขอเปลี่ยนแปลงหลักประกัน   

และแบบคําขอรับหลักประกันคืน 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  และข้อ  ๖  ของกฎกระทรวงการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับ
นายจ้างในประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และข้อ  ๔  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๓  วรรคสอง  ข้อ  ๑๗  ข้อ  ๒๐  
และข้อ  ๒๒  วรรคสาม  ของกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  
และการกําหนดหลักประกันในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
อธิบดีกรมการจัดหางานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ กําหนดแบบการแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว  และแบบคําร้องขอนําคนต่างด้าว 

มาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  ดังนี้ 
(๑) แบบการแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว  ให้เป็นไปตามแบบ  นจ.  ๑  ท้ายประกาศน้ี 
(๒) แบบคําร้องขอนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  ให้เป็นไปตามแบบ  นจ.  ๒  

ท้ายประกาศน้ี 
ข้อ ๓ กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ   

แบบใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตนําคนต่างด้าว
มาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  แบบสัญญาค้ําประกันของธนาคาร  แบบคําขอเปล่ียนแปลงหลักประกัน  
และแบบคําขอ  รับหลักประกันคืน  ดังนี้   

(๑) แบบคําขอรับใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  ให้เป็นไปตามแบบ  
นจ.  ๓  ท้ายประกาศนี้   

(๒) แบบใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  ให้เป็นไปตามแบบ  นจ.  ๔  
ท้ายประกาศน้ี 

(๓) แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  ให้เป็นไป 
ตามแบบ  นจ.  ๕  ท้ายประกาศนี้   

(๔) แบบสัญญาคํ้าประกันของธนาคาร  กรณีผู้รับอนุญาตเป็นผู้วางหลักประกัน  ให้เป็นไป 
ตามแบบ  นจ.  ๖  ท้ายประกาศนี้ 

(๕) แบบสัญญาคํ้าประกันของธนาคาร   กรณีนายจ้างเป็นผู้วางหลักประกัน   ให้เป็นไป 
ตามแบบ  นจ.๖  ก  ท้ายประกาศนี้   



 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๖) แบบคําขอเปลี่ยนแปลงหลักประกัน  ให้เป็นไปตามแบบ  นจ.  ๗  ท้ายประกาศน้ี   
(๗) แบบคําขอรับหลักประกันคืน  ให้เป็นไปตามแบบ  นจ.  ๘  ท้ายประกาศน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สิงหเดช  ชูอํานาจ 
อธิบดีกรมการจัดหางาน 



แบบ นจ.๑

การแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว เลขที่รับ....................................
เรียน  …………………….……………………………..………………………………………………………. สถานที่รับ.................................

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร (นิติบุคคล) ชื่อนายจ้าง..................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ/กิจการ.................................................................................................................................

สถานที่ตั้ง ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน.............................................................................ห้องเลขที่....................ชั้นที่...........เลขที่.............................หมู่ที่...........ซอย.........................................ถนน.............................................................
แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์...............โทรศัพท์.............................โทรสาร...........................สถานที่ใกล้เคียง.......................................
จํานวนลูกจ้าง ณ วันแจ้งทั้งหมด....................คน  คนไทย....................คน  คนต่างด้าว....................คน  ขอจ้างคนต่างด้าวเพิ่ม จํานวน...............................คน

 อัตราค่าจ้าง ระยะเวลา
(บาท/วัน/ การจ้าง

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง เดือน) (ปี)
งานกรรมกร
งานรับใช้ในบ้าน
งานช่างเครื่องยนต์
ในเรือประมงทะเล
อื่นๆ (ระบุ)...................
...................................

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารและหลักฐานตามรายการ ดังต่อไปนี้ ๒. ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่
      กรณีบุคคลธรรมดา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน        สําเนาโฉนดที่ดิน การพิจารณาอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว เห็นควรอนุญาต จํานวน......................คน
      และสําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง        สําเนาใบอนุญาตโรงงาน/โรงเรียน ๑. การตรวจเอกสารและหลักฐาน ไม่อนุญาต เหตุผล..................................................................................
      กรณีนิติบุคคล สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน        สําเนาสัญญาก่อสร้าง/รับจ้างทําของ ครบถ้วน ...............................................................................................................
      นิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน        แผนที่ตั้ง ไม่ครบถ้วน..........................................................................................

       สําเนาสัญญาการนําคนต่างด้าว             .............................................................................................................           ลงชื่อ..............................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
      สําเนาทะเบียนพาณิชย์        มาทํางานกับนายจ้างในประเทศ             .............................................................................................................                 (.............................................................)
      สําเนาทะเบียนเรือ        หนังสือมอบอํานาจ                 วันที่.........................................................
      สําเนาทะเบียนอาชญาบัตร        อื่นๆ................................................

       ....................................................... ๓. คําสั่ง...................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  ลงชื่อ.........................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสาร อนุญาต   จํานวน......................คน

        (........................................................) ไม่อนุญาต เหตุผล..................................................................................
  วันที่.........................................................

                             (........................................................................................) ลงชื่อ.................................................................
                        วันที่..........................................................................................         (..........................................................)

                        วันที่.............................................................

รวม

เฉพาะเจ้าหน้าที่

วันที่รับ.....................................

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

ชื่อตําแหน่ง
จํานวนลูกจ้างคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทํางานแล้ว (คน) จํานวนลูกจ้างคนต่างด้าวที่ขอจ้างใหม่ (คน)

สัญชาติกัมพูชา สัญชาติลาว สัญชาติเมียนมา

      หรือสําเนาใบอนุญาตทํางาน กรณีคนต่างด้าว

                       ลงชื่อ ....................................................................................... นายจ้าง/ผู้รับมอบอํานาจ

สัญชาติกัมพูชา สัญชาติลาว สัญชาติเมียนมา สัญชาติเวียดนามสัญชาติเวียดนาม รวม



 แบบ นจ. ๒ 
คําร้องขอนาํคนต่างด้าวมาทาํงานกับนายจ้างในประเทศ 

Application Form for bringing foreign worker to work with employer in the Kingdom of Thailand 
(สัญชาติ.............................................. )   (Nationality……………………….………) 

 
๑. ข้าพเจ้า (นายจ้าง/สถานประกอบการ).......................................    1.  (Employer/Company)……………………………………………..………………….…… 
    ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………................ 
    ประเภทธุรกิจ/กิจการ................................................................. Type of business…………………………………………………………………………….. 
    เลขท่ี.................หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย................................... Address No…………………..Moo…………Soi………...……………………………….. 
    ถนน.......................................แขวง/ตําบล................................. Road……………………………………….Sub-District…………………………..………… 
    เขต/อําเภอ............................จังหวัด.......................................... District…………………………………….Province.………………………………………… 
    โทรศัพท์.................................โทรสาร........................................ Telephone………………………………Fax…………………………….…………………... 
๒. แต่งต้ังให้บริษัทประเทศต้นทาง ชื่อ…………………….................... 2. The name of authorized company from the country of origin….……. 

……………………………………………………………………….………….…. ………………………………………………………………………………………………………… 
ท่ีอยู่........................................................................................... Address…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….…..………... ………………………………………………………………………………………………………… 
ตามหนังสือแต่งต้ังลงวันท่ี................/………………./…….………… Concerning the Power of Attorney on (date).……../..………./…………. 

๓. ประสงค์จะจา้งคนต่างด้าว  จาํนวน............................คน 3.  We would like to hire.....……………(number of) foreign worker (s). 
        งานกรรมกร           Labourer 

   เพศชาย   จํานวน...........คน  เพศหญิง จํานวน...........คน               Male ……………person (s)   Female  …………….person (s) 
   งานรับใช้ในบ้าน                                                           Domestic Worker 
   เพศชาย   จํานวน...........คน  เพศหญิง จํานวน...........คน               Male ……………person (s)   Female  …………….person (s) 
   งานช่างเคร่ืองยนต์ในเรือประมงทะเล                                       Mechanic on Fishing vessel 
   เพศชาย   จํานวน...........คน  เพศหญิง จํานวน...........คน               Male ……………person (s)   Female  …………….person (s) 
   งานอื่นๆ (ระบุ)...................                                                  Other (specify)............................ 
   เพศชาย   จํานวน...........คน  เพศหญิง จํานวน...........คน               Male ……………person (s)   Female  …………….person (s) 

๔.  คุณสมบัติท่ีต้องการ : อายุ......ปี ส่วนสูง............น้ําหนัก.......... 4.  Qualification : Age…………year (S)  Height…………….. Weight……………. 
๕.  สถานท่ีทํางานของคนต่างด้าวในประเทศไทย             5.  Place of work of foreign worker in Thailand 

เลขท่ี...............หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย...................................          Address No………………..…..Moo…………Soi ………………………………………… 
ถนน.....................................แขวง/ตําบล.................................          Road…………………………….…..Sub-District……………………………………………. 
เขต/อําเภอ..........................จังหวัด..........................................         District………………………..……..Province………………………………………………. 

๖.  ระยะเวลาการจ้าง...............ปี..................เดือน                       6.  Period of employment………….......year (s).................month (s) 
๗.  ค่าจ้าง........................บาท ต่อวัน/เดือน  7.  Wage ……………….bath per/day/month 
๘.  ชั่วโมงการทํางานปกติ...................ชั่วโมง   8. Number of normal working hours………………hours. 
๙.  วันหยุดประจําสัปดาห์.......วัน วันหยุดพักผ่อนประจําปี.......วัน 9. Weekly holiday…………….…day (s)     Annual leave………….…day (s) 
     วันหยุดตามประเพณี........วัน       Thai official holiday………….…day (s) 
๑๐. คนต่างด้าวจะเดินทางเข้ามาผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง............ 10. The Immigration checkpoint which foreign worker will enter……… 

...................................................................................................      ........................................................................................................................ 
๑๑. คนต่างด้าวเข้ารับการอบรมท่ีศูนย์แรกรับเข้าทํางานและสิ้นสดุ 11. Foreign Worker received training at Post-Arrival and Repatriation  
      การจ้าง จังหวัด.......................................................................... Center,………………………………………………………………………….Province 

    ท้ังนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะดําเนินการให้คนต่างด้าวท่ีขอ  We hereby accept that all processes of bringing foreign workers 
นํามาทํางานปฏบิัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ   to work shall comply with the Thai laws and regulations. 

 
         ลายมือชื่อ........................................................................                 Signature………………………………………..………………………………… 
                    วันท่ี..........เดือน........................พ.ศ. ...............                       Date……….Month………....…….Year…………..… 



แบบ นจ. ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําขอรับใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
    

 เขียนที่..............................................................   
 วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. .............. 
  ๑. ข้าพเจ้า................................................................................................................................. 
เป็นนิติบุคคลประเภท......................................มีช่ือภาษาต่างประเทศว่า.............................................................. 
จดทะเบียนเมื่อ.........................เลขทะเบียนนิติบุคคล....................................มีสํานักงานต้ังอยู่เลขที่...................
หมู่ที่......ตรอก/ซอย...................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต.......................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.................หมายเลขโทรศัพท์.......................  
โดย..................................................................................เป็นกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล     
อายุ............ปี สัญชาติ...................เลขประจําตัวประชาชน............................................วันออกบัตร....................
บัตรหมดอายุ........................ออกให้ ณ อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.............................................
อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.......................................ถนน..................................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์.................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................... 
  โดยมีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้แทนของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ…..………………………….................. 
อายุ............ปี สัญชาติ...................เลขประจําตัวประชาชน............................................วันออกบัตร....................
บัตรหมดอายุ........................ออกให้ ณ อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.............................................
อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.......................................ถนน..................................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์.................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 

  ๒. มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
ช่ือ.......................................................................................................................................................................... 
มีช่ือภาษาต่างประเทศว่า......................................................................................................................................  
ต้ังอยู่เลขที่..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...........................................ถนน................................................    
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย์......................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................................................... 

 

เลขรับที่.................................................... 
วันที่.......................................................... 
ลายมือช่ือ..................................ผู้รับคําขอ 
หลักฐานครบถว้นและถูกต้อง 
วันที่.......................................................... 



 
คําเตือน 

 
  ผู้ใดประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศโดยมิได้รับใบอนุญาต
จากอธิบดี ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสามปี หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 
  ๓. พร้อมกับคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  ๓.๑ สําเนาเอกสารแสดงกรรมสทิธ์ิหรือสิทธิครอบครองสถานที่ต้ังสํานักงาน 
  ๓.๒  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ พร้อมสําเนา
บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น (บอจ.๕) ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน 
  ๓.๓ หนังสือมอบอํานาจ กรณีกรรมการผู้มีอํานาจลงนามมากกว่า ๑ คนขึ้นไป ให้มอบอํานาจ
ให้กรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นผู้มีอํานาจลงนามในเอกสาร 
  ๓.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
   ๓.๕ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่า
ผู้จัดการไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ (๕) (ง) แห่งพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางาน
กับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๓.๖ รูปถ่ายคร่ึงตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร 
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จํานวน ๓ รูป ของผู้จัดการ 
  ๓.๗ แผนที่แสดงที่ต้ังสํานักงานพร้อมทั้งรูปถ่ายทั้งภายในและภายนอก 
  ๓.๘ ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
    ๓.๙ อ่ืน ๆ ................................................................................................................. 

  ๔. ข้าพเจ้าขอวางหลักประกันตามจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงการขอใบอนุญาต 
การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการกําหนดหลักประกันในการนําคนต่างด้าวมาทํางาน 
กับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้กับอธิบดี ดังน้ี 
  ๔.๑ เงินสด จํานวน........................................บาท (.....................................................) 
  ๔.๒ พันธบัตรของรัฐบาลไทย ราคา.......................บาท (.............................................) 
  ๔.๓ สญัญาค้ําประกันของธนาคาร................................................................................. 
จํานวนเงิน............................................บาท (......................................................................................................) 
รวมเป็นเงิน..........................................บาท (.......................................................................................................) 
 เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดในพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าว 
มาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๕. ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………………………………………….. 
ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ (๕) แห่งพระราชกําหนด   
การนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะปฏิบัติตามพระราชกําหนดดังกล่าว 
ตลอดจนเง่ือนไขในใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
 

     (ลายมือช่ือ)............................................ผู้ย่ืนคําขอ 
      (............................................) 
     ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล  

             
หมายเหตุ : ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความท่ีต้องการ 



๓ 
 

บันทึกความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

     (ลายมือช่ือ)............................................ 
         (............................................) 
          ตําแหน่ง.............................................  

           วันที่............................................. 
 

คําสั่งอธิบดี 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

     (ลายมือช่ือ)............................................ 
         (............................................) 

        อธิบดีกรมการจัดหางาน 
                   วันที่.............................................. 
 
หมายเหตุของพนักงานเจ้าหน้าที ่
  ผู้ย่ืนคําขอนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมแล้วตาม
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.......................เลขที่.........................ลงวันที่............เดือน...........................พ.ศ. ................... 
  ออกใบอนุญาตให้ใหมแ่ล้ว เล่มที่.....................................ฉบับที่................................................
ลงวันที่...............เดือน............................พ.ศ. .................. 
 

     (ลายมือช่ือ).............................................. 
        (..............................................) 

                      ตําแหน่ง................................................. 
                           วันที่.................................................. 



 ๑   
 

แบบ นจ. ๔ 

 
 

ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
    

 

ใบอนุญาตเลขที่ นจ. .............../................ 
 

ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ไว้แก่ 
 

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

....................................................................         ................................................................ 
               (ช่ือภาษาไทย)                                                          (ช่ือภาษาต่างประเทศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......................................................... 
(ลายมือช่ือผู้รบัอนุญาต) 

 

เพ่ือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙  
มีสํานักงานต้ังอยู่เลขที่.................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.................................ถนน...................................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.................................... 
โดยผู้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศต้องปฏิบัติตามพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าว
มาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

                   ใบอนญุาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่................เดือน.......................พ.ศ. .......................... 
                       ออกให้ ณ วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ................... 

 
  (ลายมือช่ือ)......................................................... 
      (.........................................................) 

      อธิบดีกรมการจัดหางาน 
     (ประทับตรากรมการจัดหางาน) 

 
 

ติดรูปถ่าย 
๔x๖ เซนติเมตร 
ประทับตรา 

กรมการจัดหางาน 
 



 ๒   
 

 
คําเตือน 

 
  ผู้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศผู้ใดไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สํานักงานตามท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา ๔๘ (๑) 
แห่งพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
  ให้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศก่อนใบอนุญาต

สิ้นอายุไม่น้อยว่าสามสิบวัน ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้าง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎกระทรวงการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการกําหนด
หลักประกันในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ 



แบบ นจ. ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําขอต่ออายุใบอนุญาตนําคนต่างดา้วมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
    

 
                                                                  เขียนที่.............................................................. 
 วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ............... 
 

  ๑. ข้าพเจ้า................................................................................................................................. 
เป็นนิติบุคคลประเภท......................................มีช่ือภาษาต่างประเทศว่า.............................................................. 
จดทะเบียนเมื่อ.........................เลขทะเบียนนิติบุคคล....................................มีสํานักงานต้ังอยู่เลขที่...................
หมู่ที่......ตรอก/ซอย...................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต......................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์....................หมายเลขโทรศัพท์........................  
โดย..................................................................................เป็นกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล     
อายุ............ปี สัญชาติ...................เลขประจําตัวประชาชน............................................วันออกบัตร....................
บัตรหมดอายุ........................ออกให้ ณ อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.............................................
อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.......................................ถนน..................................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์.................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................... 
  โดยมีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้แทนของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ช่ือ…..………………………….................. 
อายุ............ปี สัญชาติ...................เลขประจําตัวประชาชน............................................วันออกบัตร....................
บัตรหมดอายุ........................ออกให้ ณ อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.............................................
อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.......................................ถนน..................................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์.................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 
  ได้รับใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ เลขที ่นจ. ............../............... 
ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน......................พ.ศ. .............ใช้ได้จนถึงวันที่...........เดือน......................พ.ศ. ............. 

 ๒. มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ
ดังกล่าวเพ่ือใช้ต่อไป 
 
 
 

เลขรับที่.................................................... 
วันที่.......................................................... 
ลายมือช่ือ..................................ผู้รับคําขอ 
หลักฐานครบถว้นและถูกต้อง 
วันที่.......................................................... 



 
คําเตือน 

 
  ผู้รับใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนด 
การนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

  ๓. พร้อมกับคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  ๓.๑ ใบอนญุาตนําคนต่างประเทศมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ เลขที่ นจ. ......../.......... 
หรือใบแทน 
  ๓.๒ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสําเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 
(บอจ.๕) ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน 
  ๓.๓ หนังสือมอบอํานาจ กรณีกรรมการผู้มีอํานาจลงนามมากกว่า ๑ คนขึ้นไป ให้มอบอํานาจ
ให้กรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นผู้มีอํานาจลงนามในเอกสาร 
  ๓.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  ๓.๕ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่า
ผู้จัดการไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐(๕) (ง) แห่งพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้าง
ในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๓.๖ รูปถ่ายคร่ึงตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร 
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จํานวน ๓ รูป ของผู้จัดการ 
  ๓.๗ แผนที่แสดงที่ต้ังสํานักงานพร้อมทั้งรูปถ่ายทั้งภายในและภายนอก 
  ๓.๘ ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
  ๓.๙ อ่ืน ๆ ..................................................................................................... 
 
 

     (ลายมือช่ือ)............................................ผู้รับอนุญาต 
     (............................................) 

              ประทบัตราสําคัญของนิติบุคคล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
หมายเหตุ : ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความท่ีต้องการ 
 



๓ 
บันทึกความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

     (ลายมือช่ือ)............................................ 
         (............................................) 
          ตําแหน่ง.............................................  

           วันที่............................................. 
 

คําสั่งอธิบดี 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

     (ลายมือช่ือ)............................................ 
         (............................................) 

        อธิบดีกรมการจัดหางาน 
                   วันที่.............................................. 
 
หมายเหตุของพนักงานเจ้าหน้าที ่
  ผู้ย่ืนคําขอนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมแล้วตาม
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.......................เลขที่.........................ลงวันที่............เดือน...........................พ.ศ. ................... 
  ต่ออายุใบอนุญาตเป็นครั้งที่.................................. 
  ออกใบอนุญาตให้ใหมแ่ล้ว เล่มที่.....................................ฉบับที่................................................ 
ลงวันที่............เดือน..........................พ.ศ. .................... ทั้งน้ี โดยใช้เลขที่ใบอนุญาตฉบับเดิม 
 
                   (ลายมือช่ือ)................................................. 
             (.................................................) 
                      ตําแหน่ง.................................................. 
                           วันที่................................................... 



๑ 
 

แบบ นจ. ๖ 
 

สัญญาคํ้าประกันของธนาคาร 
(กรณีผู้รบัอนญุาตเป็นผู้วางหลักประกัน) 

    
 

 ธนาคาร............................................................... 
 วันที่............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ที่................................ 

  ข้าพเจ้าธนาคาร...............................................................มีสํานักงานต้ังอยู่เลขที…่…….…….……
หมู่ที่...........ถนน.....................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์...........................หมายเลขโทรศัพท์.............................................. 
โดย............................................................................ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคารขอทําสัญญาค้ําประกัน
ให้ไว้ต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน ดังมีข้อความต่อไปน้ี 

  ข้อ ๑  ตามที่บริษัท............................................................................................ ได้ย่ืนคําขอ   

รับใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศตามพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้าง  

ในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจะต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชกําหนดดังกล่าวต่ออธิบดี
กรมการจัดหางาน เป็นเงินจํานวน................................บาท (....................................................................) น้ัน 
  โดยสัญญาค้ําประกันฉบับน้ีข้าพเจ้าธนาคาร.............................................................................                 
ยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกันบริษัท...................................................................................ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาต 

นําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ โดยไม่มีเง่ือนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับ
ลูกหน้ีช้ันต้นต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นเงินจํานวน..............................บาท (..............................................) 
กล่าวคือ หากบริษัท..........................................................ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าว
มาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหรือระเบียบหรือประกาศซึ่งออกตามพระราชกําหนดน้ี จนอธิบดี
กรมการจัดหางาน ได้มีคําสั่งให้หักหลักประกันจากบริษัท......................................................ได้แล้ว ข้าพเจ้า
ยอมชําระเงินรวมทั้งดอกเบ้ียตามกฎหมายแทนให้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากอธิบดี
กรมการจัดหางานโดยจะไม่อ้างข้อโต้แย้งใด ๆ และโดยมิต้องเรียกร้องให้บริษัท..................................................
ชําระก่อน 

 ข้อ ๒  ข้าพเจ้ายอมรับรู้และยินยอมในกรณีที่อธิบดีกรมการจัดหางานได้ยินยอม ให้ผัดหรือผ่อนเวลา 
หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และกฎหรือระเบียบหรือประกาศซึ่งออกตามพระราชกําหนดน้ีให้แก่บริษัท.........................................................
โดยเพียงแต่อธิบดีกรมการจัดหางานแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบโดยไม่ชักช้าเท่าน้ัน 
 
 



๒ 
 
 
 ข้อ ๓  สัญญาค้ําประกันน้ีให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่บริษัท........................................................                    
ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศและข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกัน 
ในระหว่างเวลาที่บริษัท.........................................................................ต้องรับผิดชอบอยู่ตามพระราชกําหนด   

การนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหรือระเบียบหรือประกาศซึ่งออก
ตามพระราชกําหนดน้ี 

 เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าธนาคาร............................................................................................. 
โดยผู้มีนามข้างท้าย น้ี  เ ป็นผู้มี อํานาจลงนามทํานิ ติกรรมซึ่ งมีผลผูกพันธนาคาร  ไ ด้ลงลายมือ ช่ือ 
และ ไ ด้ประทั บตราธนาคาร  ให้ ไ ว้ เ ป็ นสํ าคัญตาม วิ ธี ก า ร ท่ี กํ าหนดไ ว้ ในห นั งสื อบริ คณ ห์สน ธิ 
หรือข้อบังคับของธนาคาร 
 
 

     ลายมือช่ือ.........................................................ผู้ค้ําประกัน 
     (.........................................................) 
    ตําแหน่ง............................................................ 

 
 

     ลายมือช่ือ..........................................................พยาน 
     (..........................................................) 

 
 

     ลายมือช่ือ..........................................................พยาน 
     (..........................................................) 

 



 ๑  
 

แบบ นจ. ๖ ก 
 

สัญญาคํ้าประกันของธนาคาร 
(กรณีนายจา้งเป็นผู้วางหลักประกัน) 

    
 

 ธนาคาร............................................................... 
     วันที่............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ที่...................................... 

 ข้าพเจ้าธนาคาร...............................................................มีสํานักงานต้ังอยู่เลขที…่…….…….……
หมู่ที่...........ถนน.....................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์...........................หมายเลขโทรศัพท์.............................................. 
โดย............................................................................ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคารขอทําสัญญาค้ําประกัน
ให้ไว้ต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน ดังมีข้อความต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑  ตามที่...................................................................................................ได้ยื่นคําร้อง 

ขอนําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศกับตนเองตามพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้าง
ในประเทศ พ.ศ . ๒๕๕๙ ซึ่งจะต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชกําหนดดังกล่าวต่ออธิบดี         

กรมการจัดหางาน เป็นเงินจํานวน.....................................บาท (...................................................................) น้ัน 
 โดยสัญญาค้ําประกันฉบับน้ีข้าพเจ้าธนาคาร..............................................................................                
ยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกัน.............................................................................ซึ่งได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าว
มาทํางานในประเทศกับตนเอง โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น
ต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นเงินจํานวน...................................บาท (.......................................................) 
กล่าวคือ หาก.......................................................................ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชกําหนดการนํา
คนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหรือระเบียบหรือประกาศซึ่งออกตามพระราชกําหนดน้ี 

จนอธิบดีกรมการจัดหางานได้มีคําสั่งให้หักหลักประกันจาก.................................................................ได้แล้ว 
ข้าพเจ้ายอมชําระเงินรวมทั้งดอกเบ้ียตามกฎหมายแทนให้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
อธิบดีกรมการจัดหางานโดยจะไม่อ้างข้อโต้แย้งใด ๆ และโดยมิต้องเรียกร้องให้................................................... 
ชําระก่อน 

 ข้อ ๒  ข้าพเจ้ายอมรับรู้และยินยอมในกรณีที่อธิบดีกรมการจัดหางานได้ยินยอม ให้ผัดหรือผ่อนเวลา 
หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และกฎหรือระเบียบหรือประกาศซึ่งออกตามพระราชกําหนดนี้ให้แก่..........................................................
โดยเพียงแต่อธิบดีกรมการจัดหางานแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบโดยไม่ชักช้าเท่าน้ัน 
 
 
 



 ๒  
 
 ข้อ ๓  สญัญาค้ําประกันน้ีให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่..................................................................                    
ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศไทยกับตนเอง และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกัน
ในระหว่างเวลาที่....................................................................................ต้องรับผิดชอบอยู่ตามพระราชกําหนด  
การนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหรือระเบียบหรือประกาศ ซึ่งออกตาม
พระราชกําหนดน้ี 

 เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าธนาคาร.............................................................................................  
โดยผู้มีนามข้างท้ายน้ี เป็นผู้มีอํานาจลงนามทํานิติกรรมซึ่งมีผลผูกพันธนาคาร ได้ลงลายมือช่ือและได้ประทับตรา
ธนาคาร ให้ไว้เป็นสําคัญตามวิธีการที่กําหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของธนาคาร 
 
 
     ลายมือช่ือ..........................................................ผู้ค้ําประกัน 
       (.........................................................) 
                ตําแหน่ง........................................................... 
 
 
     ลายมือช่ือ..........................................................พยาน 
                (..........................................................) 
 
 
     ลายมือช่ือ..........................................................พยาน 
                (..........................................................) 
 



แบบ นจ. ๗ 
 
 
 
 
 

คําขอเปล่ียนแปลงหลักประกัน 
    

 

 เขียนที่.............................................................. 
 วันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ............... 

 

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงหลักประกัน 

เรียน อธิบดีกรมการจัดหางาน 

 ด้วยข้าพเจ้า................................................................................................................................ 
 นายจ้าง 
 ผู้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทาํงานกับนายจ้างในประเทศ ใบอนุญาตเลขที ่นจ. …...…../…….…. 
 เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจําตัวประชาชน................................................................... 
สํานักงานต้ังอยู่เลขที่...........................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์...............................หมายเลขโทรศัพท์........................................................ 

  ๑. ขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันจากเดิม ซึ่งเป็น 
 ๑.๑ เงินสด จํานวนเงิน........................................บาท 
 ๑.๒ พันธบัตรของรัฐบาลไทย เลขที่.........................ราคา.................................บาท 
 ๑.๓ สัญญาค้ําประกันของธนาคาร.....................................สาขา....................................... 
เลขที่...................................ลงวันที่.....................................จํานวนเงิน..........................................................บาท 
รวมเป็นเงิน....................................บาท (...............................................................................) 

  ๒. หลักประกันใหม่ ซึ่งเป็น 
 ๒.๑ เงินสด จํานวนเงิน........................................บาท 
 ๒.๒ พันธบัตรของรัฐบาลไทย เลขที่............................จํานวนเงิน..............................บาท 
 ๒.๓ สัญญาค้ําประกันของธนาคาร..................................สาขา.......................................... 
เลขที่...................................ลงวันที่.....................................จํานวนเงิน..........................................................บาท 
รวมเป็นเงิน........................................บาท (...........................................................................) 
 
 

เลขรับที่............................................ 
วันที่.................................................. 
ลายมือช่ือ.........................ผู้รับคําขอ 
หลักฐานครบถว้นและถูกต้อง 
วันที่..................................................



๒ 
 
  ๓. พร้อมกับคาํขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
                           ๓.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
 ๓.๒ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน  
                          ๓.๓ สําเนาใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
                        ๓.๔ หนังสือมอบอํานาจ กรณีผู้รับอนุญาตไม่ได้มาย่ืนด้วยตนเอง 
 ๓.๕ อ่ืน ๆ.......................................................................................................................... 
และขอรับคืนหลักประกันเดิม  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

     ลงช่ือ...................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
             (....................................................) 

      ประทับสําคัญของนิติบุคล (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
หมายเหตุ : ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความท่ีต้องการ 



แบบ นจ.๘ 
 

 
 
 
 
 
 

คําขอรับหลักประกันคืน 

    

 เขียนที่..................................................................... 
 วันที่.........เดือน...............................พ.ศ. ............... 

 

เร่ือง  ขอรับคืนหลักประกัน 

เรียน  อธิบดีกรมการจัดหางาน 

  ด้วยข้าพเจ้า................................................................................................................................ 
 นายจ้าง 
 ผู้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทาํงานกับนายจ้างในประเทศ ใบอนุญาตเลขที ่นจ. …...…../…….…. 
 เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจําตัวประชาชน................................................................... 
สํานักงานตั้งอยู่เลขที่...........................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์...............................หมายเลขโทรศัพท์........................................................ 

 ๑. ได้เลิกประกอบธุรกิจนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ หรือเลิกจ้างคนต่างด้าว
หรือคนต่างด้าวลาออกจากงาน หรือคนต่างด้าวทํางานกับนายจ้างจนครบกําหนดตามสัญญาการนําคนต่างด้าวมาทํางาน
กับนายจ้างในประเทศ จึงขอรับคืนหลักประกันซึ่งเป็น 
 ๑.๑ เงินสด จํานวนเงิน..................................................................บาท 
 ๑.๒ พันธบัตรของรฐับาลไทย เลขท่ี.........................ราคา.....................................บาท 
 ๑.๓ สัญญาคํ้าประกันของธนาคาร.....................................สาขา............................................. 
เลขที่...................................ลงวันที่.....................................จํานวนเงิน................................................................บาท 
รวมเป็นเงิน....................................บาท (...............................................................................) 

 ๒. พร้อมกับคําขอน้ี ข้าพเจ้าไดแ้นบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
              ๒.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
     ๒.๒ สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที ่ได้ตัดคําว่า “นําคนต่างด้าว” และวัตถุประสงค์ 
“การประกอบธุรกิจนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ” ออก 
 

เลขรับท่ี............................................ 
วันท่ี.................................................. 
ลายมือชือ่.........................ผู้รับคําขอ 
หลกัฐานครบถ้วนและถกูต้อง 
วันท่ี..................................................



๒ 
 
     ๒.๓ หนังสือมอบอํานาจ กรณีผู้รับอนุญาตไม่ได้มาย่ืนด้วยตนเอง  
      ๒.๔  อื่น ๆ ........................................................................................................................................................................ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ  
 
      ลงชื่อ............................................ผู้ย่ืนคําขอ 
                    (...............................................) 

       ประทับตราสําคัญของนิตบุิคคล (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
หมายเหตุ : ใส่เครื่องหมาย  ในชอ่ง  หน้าข้อความที่ตอ้งการ 

 


