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นิยามคําศัพท

 นายทะเบียนแหงทองที่           หมายถึง   นายทะเบียนจัดหางานกลาง (กรณีสํานักงานจัดหางาน

                                                                   ต้ังอยูในกรุงเทพฯ) นายทะเบียนจัดหางานจังหวัด

                                                                 (กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในสวนภูมิภาค)

 นายทะเบียนจัดหางานกลาง หมายถึง   อธิบดีกรมการจัดหางาน

 นายทะเบียนจัดหางานจังหวัด หมายถึง   ผูวาราชการจังหวัดนั้น ๆ

 สํานักงานจัดหางาน หมายถึง   บริษัทจัดหางาน, หางหุนสวนจํากัดจัดหางาน,

    สํานักงานจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ

 ใบอนุญาต                             หมายถึง    ใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ

 ผูรับอนุญาต          หมายถึง     ผูรับอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ

 พนักงานเจาหนาที่                   หมายถึง     ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ

   ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกความตามในพระราชบัญญัติจัดหางาน    

และคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

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

๑.  คําขอตาง ๆ ฉบับละ      ๑๐.-  บาท

๒.  ใบอนุญาตจัดหางานฯ ฉบับละ ๕,๐๐๐.-  บาท

๓.  การยายสํานักงานจัดหางาน ครั้งละ     ๔๐๐.-  บาท

๔.  การเปลี่ยนผูจัดการ ครั้งละ     ๔๐๐.-  บาท

๕. การขอจัดหาคนหางานจากจังหวัดอื่น ครั้งละ     ๔๐๐.-  บาท

๖.  การจดทะเบียนลูกจาง                       คนละ      ๕๐๐.-  บาท

๗.  การทําบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต  ผูจัดการ  ลูกจาง

     หรือตัวแทนจัดหางาน ฉบับละ    ๑๐๐.-  บาท

๘.  ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒,๕๐๐.-  บาท

๙.  การตออายุใบอนุญาตฯ ครั้งละ ๕,๐๐๐.-  บาท

๑๐. การเปลี่ยนชื่อสํานักงานจัดหางาน ครั้งละ    ๑๐๐.-   บาท

๑๑. การเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลผูรับอนุญาตจัดหางาน  ครั้งละ    ๑๐๐.-  บาท

๑๒. การเปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุลผูจัดการ ครั้งละ    ๑๐๐.-  บาท

๑๓. คาธรรมเนียมอื่น ๆ ครั้งละ    ๔๐๐.-   บาท
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การขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ

๑.   กฎหมายที่เกี่ยวของ

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔ มาตรา ๘ มาตรา ๙ 

มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑  มาตรา ๑๔ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๙) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖)          

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๘)  และประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๓๘

เรื่อง การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน

๒.  การยื่นคําขอ

ผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ ใหยื่นคําขอตามแบบ  จง. ๑

สํานักงานจัดตั้งอยูในกรุงเทพฯ ใหยื่นคําขอ ณ  ฝายทะเบียนสํานักงานจัดหางาน  กองตรวจและ

คุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน สํานักงานตั้งอยูในจังหวัดอื่นใหยื่นคําขอ ณ สํานักงานจัดหางาน

จังหวัดนั้น ๆ ที่นิติบุคลหรือบุคคลธรรมดาตั้งอยู

๓.  นายทะเบียนผูมีอํานาจพิจารณา  และระยะเวลาการอนุญาต

สํานักงานตั้งอยูในกรุงเทพฯ  นายทะเบียนจัดหางานกลาง (อธิบดี) เปนผูพิจารณา  สํานักงานตั้งอยูใน

สวนภูมิภาค นายทะเบียนจัดหางานจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัด) เปนผูพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตภายใน

หกสบิวันนับแตวันที่ไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดครบถวนและถูกตอง ใบอนุญาตใหใชไดภายในเขตจังหวัดที่

นายทะเบียนระบุไวในใบอนุญาต  มีกําหนดสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต (ตามประกาศกรมการจัดหางาน 

เรื่องกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ กําหนดใหการขอรับใบอนุญาต

จัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ มีระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันที่ไดรับ  

คําขอซึ่งมีรายละเอียดครบถวนและถูกตอง)

๔.  ประเภทของผูยื่นคําขอ

มี ๒ ประเภท คือ

๑.  เปนนิติบุคคล (บริษัท….จํากัด, หางหุนสวนจํากัด) เมื่อไดรับการอนุญาตตองใชชื่อในทาง

ธุรกิจ คือ บริษัทจัดหางาน…จํากัด หรือ หางหุนสวนจํากัดจัดหางาน………..

๒.  เปนบุคคลธรรมดา เมื่อไดรับการอนุญาตตองใชชื่อในทางธุรกิจคือ สํานักงานจัดหางาน………..

๕.  คุณสมบัติของผูยื่นคําขอ

     (๑)  มีสัญชาติไทย

     (๒)  มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ

     (๓)  ไมเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน

     (๔)   ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจัดหางาน
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      (๕)   ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน

(๖)   ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ

(๗)  ไมเปนผูมีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี

(๘)  ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน

(๙)  ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานหรือ

อยูระหวางใชสิทธิอุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน

  (๑๐) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกในความผิด

ที่กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบหรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๑๑) มีหลักประกันเปนจํานวนเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาหนึ่งแสนบาทวาง

ไวกับนายทะเบียน เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

   ในกรณีที่ผูขออนุญาตจัดหางานดังกลาวเปนนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นตองมีสัญชาติไทยและมี

ผูจัดการซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งดวย

๖.  แบบคําขอและเอกสารประกอบคําขอ

    (๑)  แบบ จง. ๑  คําขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ (ดาวนโหลดไดใน

เว็บไซตกองตรวจและคุมครองคนหางาน www.ipd-doe.com  เรียงลําดับเลขที่คําขอและประทับตรา

จังหวัดมุมบนขวาเลขที่รับคําขอ จําหนายในราคาชุดละ ๑๐ บาท)

   (๒)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ซึ่งรับรองไว

ไมเกิน ๖ เดือน

(๓) สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ. ๕)  ซึ่งรับรองไวไมเกิน  ๖  เดือน

(๔)  หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรอืสิทธิครอบครองสถานที่ตั้งสํานักงาน  เชน  หนังสือสัญญาซื้อขาย

อาคาร  หรือโฉนดที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตใหกอสรางอาคาร  หนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบสัญญาเชา 

หรือหนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ตั้งสํานักงานประกอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อื่น (รวมทั้งกรณี

ใหใชสถานที่โดยไมมีการเชา)

 ๔.๑  หนังสือยินยอมใหใชสถานที่ตั้งสํานักงานจัดหางาน

 ๔.๒  สัญญาเชา (ถามี)

(๕)  แผนที่สถานที่ตั้งสํานักงานจัดหางานพอสังเขป

(๖)  รูปถายอาคารที่ตั้งสํานักงานทั้งภายในและภายนอก (ใหเห็นเลขที่ที่ตั้งสํานักงาน) (ตัวอาคาร

ภายนอก  ดานหนาสํานักงาน  เลขที่ตั้งหนาอาคาร/สํานักงาน และภายในสํานักงาน)

(๗) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ

(๘)  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกของผูยื่นคําขอสําหรับติดใบอนุญาตขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร  (๒ นิ้ว)

ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน  จํานวน ๓ ใบ
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(๙)  หลักประกันการจัดหางานจํานวนหนึ่งแสนบาท  เปนเงินสดหรือแคชเชียรเช็ค  หรือพันธบัตร

รัฐบาล  หรือสัญญาค้ําประกันธนาคาร อยางใดอยางหนึ่ง

      (๑๐)  หนังสือรับรองวาไมเปนกรรมการ  หุนสวน  หรือผูจัดการของผูรับอนุญาตจัดหางานอื่น 

(ตัวอยางเอกสารแนบ ๑)

                        กรณีกรรมการผูมีสิทธิลงชื่อผูกพันบริษัทเกินกวาหนึ่งคน (ตามเอกสารขอ ๖ (๒) ใหมีเอกสาร

บันทึกรายงานการประชุมแตงตั้งใหกรรมการผูหนึ่งเปนผูจัดการ (ผูรับอนุญาต) และมีหนังสือมอบอํานาจปด

อากรแสตมป จํานวน  ๓๐ บาท (ตัวอยางเอกสารแนบ ๒)  

                   กรณีผูยื่นคําขอเปนบุคคลธรรมดาใหยกเวนเอกสารในขอ ๖ (๒) และ ๖ (๓)

๗.  การตรวจคําขอรับใบอนุญาตจัดหางานฯ (จง.๑) และหลักฐาน

          (๑)  ตรวจชื่อบริษัท / สํานักงานและสถานที่ตั้งสํานักงานในแบบ จง.๑ ใหตรงกับหนังสือรับรอง

ของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท (กรณีนิติบุคคล)

          (๒)  การตรวจสอบหลักประกัน

                ๒.๑. กรณีหลักประกันเปน เงินสดหรือแคชเชียรเช็ค

                    - หลักประกันเปนเงินสด ใหตรวจนับจํานวนเงินใหครบถวน ถูกตอง  และออกใบเสร็จรับเงิน

ใหกับผูยื่นคําขอ

                      - หลักประกันที่เปนแคชเชียรเช็ค ใหตรวจสอบขอความการสั่งจายเช็คตองตรงกับชื่อ

บัญชีเงินฝาก และออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูยื่นคําขอ

     โดยหลักประกันเปนเงินสดหรือแคชเชียรเช็ค ใหนําฝากกับธนาคารของรัฐและใหเปดบัญชี

เงินฝากประเภทออมทรัพย (เผื่อเรียก)  จึงจําเปนตองเบิกจายดวยความรวดเร็วและเปนการเก็บรักษา

เงินหลักประกัน สําหรับดอกผลที่ไดจากเงินหลักประกันใหนําสงเปนรายไดแผนดินทันที ตามหนังสือ

กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๙/๓๙๙๒๔  ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๐  

         สวนกลาง  สั่งจายในนาม  “เงินหลักประกันเพื่อจายคืนคนหางานในประเทศ”

         สวนภูมิภาค  สั่งจายในนาม  “เงินหลักประกันเพื่อจายคืนคนหางานในประเทศจังหวัด....”

กรณีสํานักงานจัดหางานจังหวัดผูรับคําขอ..มีการเปดบัญชีเงินฝากหลักประกันไวแลว  สามารถที่จะใช

บัญชีเงินฝากนั้นไดเลย

               ๒.๒.  กรณีหลักประกันเปนสัญญาค้ําประกันของธนาคาร  

              - ตรวจหนังสือสัญญาค้ําประกันใหตรงตามแบบ (แบบ จง.๒) หากเปนนิติบุคคลให

ระบุเปนชื่อนิติบุคคลผูขออนุญาตเทานั้น ไมระบุชื่อผูขอรับใบอนุญาตฯ เชน บริษัท......จํากัด หรือหาง

หุนสวนจํากัด............  หากเปนบุคคลธรรมดาใหระบุชื่อบุคคลผูยื่นคําขอ ไมระบุชื่อสํานักงาน เมื่อ

ตรวจสอบสัญญาค้ําประกันถูกตองตามแบบที่กําหนดแลว  ใหออกใบรับหลักประกันใหผูยื่นคําขอเพื่อ

เปนหลักฐานการรับหลักประกัน
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               ๒.๓.  หลักประกันเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย   ใหตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ

ตัวเลขและขอความดานหลังพันธบัตร  สวนกลางหรือกรุงเทพมหานคร ตองมีขอความวา  “โอน

กรรมสิทธิ์ใหอธิบดีกรมการจัดหางานในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง”   สวนภูมิภาค  ตองมีขอความวา  

“โอนกรรมสิทธิ์ใหผูวาราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนจัดหางานจังหวัด”       

          (๓)  ตรวจหลักฐานตามขอ ๖ ใหถูกตองครบถวน

๘.  การดําเนินการของพนักงานเจาหนาที่

      (๑)   เมื่อไดรับคําขอ (แบบจง.๑)  พรอมหลักฐานแลวใหทําหนังสือตรวจสอบประวัติผูรับอนุญาต 

ตามมาตรา ๙ (๑๐) ไปยังสถานีตํารวจทองที่ตามสําเนาทะเบียนบาน (ตัวอยางเอกสารแนบ ๓)  และใหผูยื่นคําขอ

สามารถรอรับหนังสือดังกลาวโดยใชเวลาประมาณ ๑๕ นาที หัวหนาสวนราชการเปนผูลงนาม

           (๒)  ลงรับคําขอดานบนขวา และบันทึกในสมุดทะเบียนคุม

               (๓)   บันทึกขอตรวจสอบคุณสมบัติและพฤติการณจากฝายที่เกี่ยวของวา  มีหรือเคยมีขอรอง

ทุกขของคนหางานหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียในศีลธรรมอันดีหรือไม  

                      - สวนภูมิภาค ตรวจสอบจากเจาหนาที่รับเรื่องรองทุกขของหนวยงาน กองตรวจและคุมครอง

คนหางาน และสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  วาเปนกรรมการ  หุนสวน  หรือผูจัดการของนิติบุคคล  

ซึ่งเปนผูรับอนุญาตจัดหางานอื่น หรือนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานหรืออยูระหวางใชสิทธิ

อุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานมาตรา ๙ (๓) (๔) (๕) (๘) (๙) หรือไม  โดยสํานักงานจัดหางาน

ทําหนังสือขอตรวจสอบไดจากกองตรวจและคุมครองคนหางาน  

      - ตรวจสถานที่ตั้งสํานักงานวาขัดกับมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง

คนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  พ.ศ. ๒๕๓๘ เรื่องการกําหนด

สถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางานหรือไมแลวบันทกึผลการตรวจสอบไวเปนหลักฐาน เชน ลักษณะของ

สถานที่ตั้ง  จํานวนชั้นของสถานที่ตั้ง มีพื้นที่ในการจัดหางานประมาณเทาไหร (ตองไมต่ํากวา ๑๖ ตารางเมตร) 

พรอมดวยความเห็นของพนักงานเจาหนาที่ (ตัวอยางเอกสารแนบ ๔)

๙.  สรุปความเห็นเสนอนายทะเบียน

         ๙.๑  กรณีอนุญาต

                สวนภูมิภาค

                (๑)  หลักฐานตาม  ๖ ครบถวนและถูกตอง

                (๒)  ผูขออนุญาตมีคุณสมบัติตามความในมาตรา ๙

                     กรณีผลการตรวจสอบพฤติการณและประวัติผูจัดการมีคุณสมบัติตามความในมาตรา 

๙ (๑) - (๑๐) กรณีผลการตรวจสอบพบประวัติการกระทําผิดคดีอาญา แตไมไดแจงผลการสิ้นสุดของคดี 

ใหทําหนังสือขอทราบผลคดีไปยังสถานีตํารวจตามทองที่ที่เกิดเหตุ และรอผลคดวีาเปนไปตามกฎหมาย

หรือไม
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                 (๓)  สถานที่ตั้งสํานักงานไมขัดตอความในมาตรา ๑๑  และประกาศกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน

      (๔)   ธนาคารผูค้ําประกันตอบยืนยันการค้ําประกันแลว 

                  เมื่อคําขอพรอมหลักฐานครบถวนและถูกตองใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกความเห็นสมควรอนุญาต

พรอมเหตุผลในแบบ จง.๑ หนา ๔ ใหจัดหางานจังหวัดลงนามทําบันทึกเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา

ลงนามใหความเห็นในฐานะนายทะเบียนจัดหางานจังหวัด

                (๕) จัดทําใบอนุญาตจํานวน ๒ ฉบับ (แบบ จง. ๓) (ใหผูรับอนุญาต ๑ ฉบับ เก็บไวที่หนวยงาน      

๑ ฉบับ)  ระบุชื่อบริษัทและสถานที่ตั้งสํานักงานตรงใหตามหนังสือรับรองนิติบุคคล หรืออาจมากกวานั้น  เชน  

เพิ่มซอย ถนน ใหมีความชัดเจน  นิติบุคคลระบุชื่อตามหนังสือรับรอง บุคคลธรรมดาระบุตามชื่อสํานักงาน

จัดหางาน ติดรูปถาย  ยังไมตองระบุเลขที่ใบอนุญาต  ใบอนุญาตออกให ณ วันที่ และใชไดถึงวันที่ ประทับตรา

จังหวัดที่มุมขวาดานลางรูป  และที่สําหรับนายทะเบียนลงนาม

                   (๖)  กรณีนิติบุคคลใหทําหนังสือถึงสํานักงานพาณิชยจังหวัดแนบไปพรอมใบอนุญาตเพื่อใหเพิ่ม

ชื่อนิติบุคคลเปน “จัดหางาน” และเพิ่มวัตถุประสงคการประกอบกิจการการจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ

(ตัวอยางเอกสารแนบ ๕) นายทะเบียนจัดหางานจังหวัดลงนาม

       ๙.๒.  กรณีไมอนุญาต

                เมื่อปรากฏวาผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามความในมาตรา ๙  

หรือสถานที่ตั้งสํานักงานขัดตอความในมาตรา ๑๑ หรือประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  

เรื่อง  การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน  ใหเจาหนาที่ปฏิบัติดังนี้  

                  (๑)  บันทกึความเห็นไมควรอนุญาต  พรอมดวยเหตุผลในคําขอหนา ๔  ใหจัดหางานจังหวัดลง

นามถึงผูวาราชการจังหวัด

                (๒) ทําคําสั่งไมอนุญาตออกใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ

                (๓) ทําหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตใหผูยื่นคําขอทราบ

                   (๔)  เมื่อนายทะเบียนเห็นชอบลงนามในคําสั่งแลว  ใหออกเลขที่คําสั่งนายทะเบียนและลงบันทึกใน

สมุดทะเบียนคุม

                (๕)  สงคําสั่งใหผูยื่นคําขอทราบโดยลงทะเบียนตอบรับเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานในการ

พิจารณาอุทธรณ (กรณีอุทธรณคําสั่ง)

๑๐   เมื่อนายทะเบียนจัดหางานจังหวัดพิจารณาอนุญาตแลว  ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการดังนี้

                 (๑)  ทําหนังสือแจงใหผูรับอนุญาตมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียม(ตัวอยางเอกสารแนบ ๖)

                 (๒) ระบุเลขที่ใบอนุญาตตัวอักษรยอ น. (ในประเทศ) ตามดวยรหัสยอของจังหวัด ลําดับที่ขอ

จัดตั้งและป พ.ศ. เชน  จังหวัดเชียงใหมขอจัดตั้งเปนรายที่ ๒ ระบุดังนี้  ใบอนุญาตเลขที่ น.ชม ๒/๒๕๕๕ 

หากขึ้นป พ.ศ.ใหม ใหนับตามจํานวนที่เพิ่มขึ้น และเปลี่ยนเปนป พ.ศ.ใหม เชน ป ๒๕๕๖ และเปนรายอนุญาต

ที่ ๖ ระบุเปน ใบอนุญาตเลขที่ น.ชม ๖/๒๕๕๖ พรอมทั้งระบุวันที่อนุญาตตามที่นายทะเบียนลงนามและวันที่

ใชไดถึงวันที่ใหนับไปอีก ๒ ป นับตั้งแตวันที่อนุญาต
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๑๑   เมื่อผูรับอนุญาตมารับเอกสาร

(๑) ใหผูรับอนุญาตลงชื่อและประทับตราสําคัญบริษัท (ถามี) ในใบอนุญาตที่มุมซายดานลาง

ของรูปถาย  (ตราสําคัญบริษัทจะตองตรงตามชื่อที่ระบุในใบอนุญาตสามารถจัดทําไดทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษหรืออยางใดอยางหนึ่งก็ได โดยตองมีคําวา จัดหางานดวย ภาษาอังกฤษที่นิยมใชคือคําวา 

Recruitment  Placment  Manpower  ซึ่งตราประทับจะมีหรือไมก็ไดขึ้นอยูกับนิติบุคคลนั้นไดขอจัดทําไวกับ

สํานักงานพาณิชยจังหวัดหรือไม)  กรณีเปนบุคคลธรรมดาไมตองใชตราประทับ

(๒)  เรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๙ 

(พ.ศ. ๒๕๓๘) เปนจํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) ระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงินในแบบคําขอใหสมบูรณ

หรือเก็บหลักฐานสําเนาการรับเงินคาธรรมเนียมไวกับเรื่องที่สามารถตรวจสอบได

(๒)  เจาหนาที่ชี้แจงรายละเอียดสิ่งที่ตองปฏบิัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ

คุมครองคนหางาน  พ.ศ. ๒๕๒๘  แกผูรับอนุญาตพรอมมอบเอกสารแนวในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

(๓)  มอบหนังสือถึงสํานักงานพาณิชยจังหวัดที่นายทะเบียนไดลงนามแลว เพื่อใหจดทะเบียน

เปลี่ยนชื่อเปนบริษัทจัดหางานหรือหางหุนสวนจํากัดจัดหางาน พรอมทั้งเพิ่มวัตถุประสงคใหสามารถประกอบ

ธุรกิจจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศได   

(๔)  บันทึกขอมูลในสมุดทะเบียนคุมที่เกี่ยวของ อาทิ สมุดทะเบียนผูรับใบอนุญาตจัดหางาน

ติดรูปผูรับอนุญาต  สมุดทะเบียนคุมเกี่ยวกับบัญชีหลักประกัน

(๕)  สงสําเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองนิติบุคคล บัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.๕)  สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาหนังสือเดินทางหนาแรกที่มีเลขที่หนังสือเดินทาง (กรณี

ตางดาว) ของกรรมการ  และผูถือหุนทุกคน  ใหกองตรวจและคุมครองคนหางานอยางละ ๑ ฉบับ เพื่อบันทึกใน

ฐานขอมูลโปรแกรมจัดหางานในประเทศใหเปนปจจุบันตอไป

๑๒.  ระยะเวลาการพิจารณา

นายทะเบียนตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ

อนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง (มาตรา ๘ วรรคสาม)

ปจจุบันไดลดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการ เหลือภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันที่ไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองและครบถวน  ตามประกาศ

กรมการจัดหางาน  เรื่อง  การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน

๑๓. ผูขออนุญาตสามารถอุทธรณคําสั่งนายทะเบียนตอรัฐมนตรี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ

หนังสือแจงการไมอนุญาตและคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด (มาตรา ๑๔)
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(ตัวอยางเอกสารแนบ ๑)

หนังสือรับรอง

เขียนที่...........................................................

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

ขอ ๑  ขาพเจา...........................................................................................................

เมื่อวันที่..............................................ไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ

โดยใชชื่อสํานักงานวา............................................................................................................................

ตั้งอยู ณ เลขที่.........................................ซอย..........................................ถนน.....................................

หมูที่....................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต...................................................

จังหวัด............................................หมายเลขโทรศัพท..........................................................................

ขอ ๒  ขาพเจา  ขอรับรองวา ขาพเจาไมไดเปนกรรมการ  หุนสวน  ลูกจางจดทะเบียน

หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับอนุญาตจัดหางานอื่นและไมไดเปนกรรมการ  หุนสวน  หรือผูจัดการ 

ของนิติบุคคล  ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน หรืออยูระหวางใชสิทธิอุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

จัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศและตางประเทศ

ขอ ๓  หากปรากฏวาคํารับรองตามขอความดังกลาวขางตนของขาพเจาไมเปนการถูกตอง 

หรือเปนการกลาวเท็จ  ขาพเจายินยอมใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินคดีอาญาฐานแจงความอันเปนเท็จแก

พนักงานซึ่งอาจทําใหผูอื่น  หรือประชาชนเสียหาย ตามประมวลกฎหมาย มาตรา ๑๓๗

เพื่อเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อเปนสําคัญ

    ลงชื่อ....................................................ผูขออนุญาต

                                                              (................................................)

        ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
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(ตัวอยางเอกสารแนบ ๒) ปดอากรแสตมป ๓๐ บาท

                                          หนังสือมอบอํานาจ  (เฉพาะกรรมการมีอํานาจลงนามเกิน ๑ คน)

เขียนที่...........................................................

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

โดยหนังสือฉบับนี้  ขาพเจาบริษัท/หางหุนสวนจํากัด.......................................................

โดย......................................................................................................................................................

กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท/หางหุนสวน....................................................สํานักงานตัง้อยู

เลขที่......................ตรอก/ซอย...............................................ถนน........................................................

แขวง/ตําบล...................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด........................................

ขอมอบอํานาจให นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................

อยูบานเลขที่.....................หมูที่..........ถนน......................................ตรอก/ซอย.....................................

แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด....................................

เปนผูรับมอบอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายมีอํานาจในการยื่นขออนุญาตจัดหางานเพื่อประกอบกิจการจัดหางาน

ใหคนหางานทํางานในประเทศ และดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสงคนหางาน รวมถึงการรับเงิน เอกสาร

ติดตอราชการที่เกี่ยวของ และมีอํานาจในการรับผิดชอบจัดหางานอันมีผลผูกพันกับบริษัทไดเพียงผูเดียว

การใดที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําในขอบเขตอํานาจที่ไดรับมอบหมายขางตน ใหถือเสมือนหนึ่ง 

บริษัท/หางหุนสวน.....................................ไดกระทําดวยตนเอง และขาพเจายินดีรับผิดชอบทุกประการ

ขาพเจาและผูรับมอบอํานาจไดอานขอความขางตนแลว เห็นวาถูกตอง เพื่อเปนหลักฐาน

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานสองคน ณ วัน เดือน ป ดังที่ระบุขางตน

            ลงชื่อ............................................ผูมอบอํานาจ (ประทับตรา)

         (..........................................)

  ลงชื่อ...........................................ผูมอบอํานาจ

                                                            (..........................................)

                                                     ลงชื่อ...........................................ผูรับมอบอํานาจ

                                                            (..........................................)

                                                     ลงชื่อ...........................................พยาน

                                                            (..........................................)

                                                     ลงชื่อ...........................................พยาน

                                                            (..........................................)
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(ตัวอยางเอกสารแนบ ๓)

ที่ รง ๐๓๑๑/                                                                สํานักงานจัดหางานจังหวัด..................                             

                                                                                      ถนน......................................................
                                                                              

        กุมภาพันธ  ๒๕๕๖

เรื่อง  ขอความรวมมือตรวจสอบประวัติและพฤติการณ

เรียน  ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธร.....................................

ดวยบริษัท........................จํากัด  ผูขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ   

โดย.....................................  กรรมการผูจัดการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล อยูบานเลขที่ 

..............................................................ไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ  

ตามความ ในมาตรา ๘  แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘                         

สํานักงานจัดหางานจังหวัด............  จึงขอความรวมมือใหตรวจสอบประวัติ (พิมพลายน้ิวมือ)  

ของนาย/นาง/นางสาว............................................  ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง

คนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ วา         

                    ๑.  จากขอมูลที่สถานีตํารวจภูธร..............มีอยูและสามารถตรวจสอบได  มีขอมูลที่แสดงวา

บุคคลดังกลาว  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีหรือไม                            

๒.  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกใน

ความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ หรือในความผิดตามพระราชบัญญัติ

จัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ. ๒๕๒๘ หรือไม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  หากพบประวัติคดีบุคคลดังกลาวขอไดโปรดแจงรายละเอียด

ผลคดีรวมทั้งกรณีดังกลาวจะถือวาเขาขายตามพระราชบัญญัติลางมลทินฯ พ.ศ.๒๕๕๐ ดวยหรือไม  และ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

                                                           (……………………………………)

                                                       จัดหางานจังหวัด..................

ฝาย.........................................................

โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๐๙๖๔  ๐ ๒๒๔๘ ๒๒๗๘
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(ตัวอยางเอกสารแนบ ๔)

บันทึกการตรวจสอบสถานที่ตั้งสํานักงานจัดหางาน

ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

วันที่              เดือน  พ.ศ.       ชื่อ                      .

ผูยื่นขออนุญาตจัดหางานในประเทศในฐานะ   นิติบุคคล   บุคคลธรรมดา

สํานักงานชื่อ      ตั้งอยูเลขที่        .

                       โทรศัพท

              มีพื้นที่      ตรม. สถานที่ใกลเคียง       .

อยูในเขตทองที่ของสถานีตํารวจนครบาล เจาของกรรมสิทธิ์สถานที่        .

 หลักฐาน                                            .                     

ผูขออนุญาตใชสถานที่ในฐานะ                หลักฐาน        .

ขาพเจาขอรับรองวา  สถานที่ที่ขออนุญาตดําเนินการจัดหางานไมขัดตอความในมาตรา ๑๑ แหง 

พ.ร.บ.จัดหางานฯ พ.ศ.๒๕๒๘ และประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานที่

ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน พ.ศ.๒๕๒๘  และไมเปนสถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการอื่น

ซึ่งไมอาจแยกเปนสัดสวนได

ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)       ลงชื่อ                                  ผูยื่นคําขออนุญาต

(                                  )

ผลการตรวจสอบ       .

      .

      .

ความเห็นของพนักงานเจาหนาที่       .

      ลงชื่อ                                    พนักงานเจาหนาที่

       (                                   )

      ลงชื่อ                                    พนักงานเจาหนาที่

       (                                   )

หมายเหตุ : สถานที่ตั้งจะตองไมเปนที่ตั้งของโรงแรม หอพัก สถานบริการ โรงรับจํานํา สถานที่ที่จัดใหมีการเลน

พนัน สถานที่ที่มีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูแลว สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล สถานสงเคราะห สถานรับ

เลี้ยงเด็ก สถานพักฟน มูลนิธิ สมาคม สหกรณ สโมสร รานคาขายของเกา สถานประกอบธุรกิจทองเที่ยว สถานที่ซึ่ง

มีพื้นที่นอยกวาสิบหกตารางเมตร สถานประกอบกิจการอื่นซึ่งไมอาจแยกเปนสัดสวนตามความในมาตรา ๑๑ แหง 

พ.ร.บ.จัดหางานฯ พ.ศ.๒๕๒๘ และประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๓๘
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(ตัวอยางเอกสารแนบ ๕)

ที่ รง ๐๓๑๑/                                                                สํานักงานจัดหางานจังหวัด..................                             

                                                                                      ถนนมิตรไมตรี  ดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐                                                                                                                                  
                                            

                                                                     กุมภาพันธ  ๒๕๕๖

เรื่อง  ขอความรวมมือจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีคําวาจัดหางาน

เรียน  พาณิชยจังหวัด.......................

สิ่งที่สงมาดวย  สําเนาใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ  น................../๒๕๕๖

                       ดวยบริษัท ................................................ จํากัด   โดย นาย/นาง/นางสาว....................................  

กรรมการผูจัดการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล  ไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางาน

ทํางานในประเทศ ซึ่งผูรับอนุญาตจัดหางานจะตองใชชื่อในธุรกิจตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕       

แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘  

                        นายทะเบียนจัดหางานจังหวัด..........ไดพิจารณาออกใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางาน

ทํางานในประเทศใหแกบรษิัท……..………….จํากัด  โดยใชชื่อวาบรษิัทจัดหางาน.............................................จํากัด  

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  จึงขอความอนุเคราะหจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีคําวา “จัดหางาน” 

และเพิ่มวัตถุประสงคใหประกอบกิจการจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ  ใหแกบริษัทจัดหางาน

ดังกลาว
  
                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 
      

                                                                ขอแสดงความนับถือ

(......................................)

        ผูวาราชการจังหวัด..............

ฝาย................................................

โทร./ โทรสาร.................................
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(ตัวอยางเอกสารแนบ ๖)

ที่  รง ๐๓๑๑/                                          สํานักงานจัดหางานจังหวัด.................      

                       ถนน..................................................
           

              กุมภาพันธ  ๒๕๕๖

เรื่อง   ใหไปรับเอกสารและชําระคาธรรมเนียม

เรียน   บริษัทจัดหางาน ………………………………………. จํากัด  ผูรับอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ

         โดย นาย/นาง/นางสาว............................  กรรมการผูจัดการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล      
           
อางถึง   คําขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ  ลงวันที่ ......................................

                   ตามหนังสือที่อางถึง  ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานใน

ประเทศ (จง.๑) ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ไปยัง

นายทะเบียนจัดหางานกลาง  นั้น

                   ผูวาราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนจัดหางานจังหวัดพิจารณาแลว ใหรับใบอนุญาต

จัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศได ดังนั้นขอใหทานไปพบพนักงานเจาหนาที่ ฝาย.................. สํานักงานจัดหา

งานจังหวัด.................................................. ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือนี้  เพื่อรับเอกสาร

พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตจัดหางานฯ เปนจํานวนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท (หาพันบาทถวน) 

ทั้งนี้ ใหนําตราประทับที่มีคําวาจัดหางานเพื่อประทับตราในใบอนุญาตจัดหางาน

                    จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการตอไป

                                                        ขอแสดงความนับถือ

                                                       (..........................................)

                                                     จัดหางานจังหวัด......................

ฝาย...................................................

โทร. ....................................
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                                บันทึกขอความ                                                                          

สวนราชการ กองตรวจและคุมครองคนหางาน  ฝายทะเบียนสํานักงานจัดหางาน  โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๐๙๖๔                                                                                                                             

ที่  รง  ๐๓๑๑/                                               วันที ่     กุมภาพันธ  ๒๕๕๖

เรื่อง  ขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ                                          .            

เรียน   อธิบดี

                     ๑.  ตนเรื่อง            

                                บริษัท มีคุณธรรม จํากัด  ผูขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ  

โดยนางสาวสกุนันท  ซื่อสัตยดี  สํานักงานตั้งอยูเลขที่ ๓๓/๓ ซอยพรอมมิตร  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ  

เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  ไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดหางานฯ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

                     ๒. ขอรายงาน 

กองตรวจและคุมครองคนหางาน ไดตรวจสอบประวัติและพฤติการณของผูขอรับ

ใบอนุญาต และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของของผูขอรับใบอนุญาตฯ แลว ปรากฏวา 

๒.๑  ผลการตรวจสอบประวัติและความประพฤติจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร 

พบประวัติการกระทําความผิดขอหาเลนการพนันไพปอก เหตุเกิด ณ ทองที่สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม   

ถูกจับกุมเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เลขคดีที่/ ป.จ.ว. ขอ : ๑๐๐๐/๒๕๔๑ (เอกสารหมายเลข ๑) .คดี

ไดสิ้นสุดแลว โดยศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม ไดมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ปรับ 

๑,๐๐๐ บาท ตามคดีดําที่ ๓๐๐๐/๔๑ และคดีแดงที่ ๓๐๕๐/๒๕๔๑ รวมทั้งคดีดังกลาวไดสิ้นสุดตาม 

พ.ร.บ.ลางมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ (เอกสารหมายเลข ๒)                           

๒.๒  ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามความ

ในมาตรา ๙  แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ. ๒๕๒๘ (เอกสารหมายเลข ๓)                                                                                                                  

๒.๓  ผลการตรวจสอบพฤติการณ  ไมมีพฤติการณเสื่อมเสียเกี่ยวกับการจัดหางาน 

ไมมีปญหาคนหางานรองทุกข  และไมมเีรื่องอยูระหวางดําเนินคดีแตอยางใด (เอกสารหมายเลข ๔)

๒.๔ ผลการตรวจสถานที่ตั้งสํานักงานเปนอาคารสํานักงานใหเชา มีทั้งหมดจํานวน ๒๐ ชั้น 

บริษัทฯ ตั้งอยูชั้นที่ ๑ มีพื้นที่ ๖๐ ตารางเมตร  สถานที่ไมขัดตอความตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ

จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘  และประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เรื่องการ

กําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน พ.ศ.๒๕๓๘ (เอกสารหมายเลข ๕)

๒.๕  หลักประกันเปนเงินสด โดยเปนแคชเชียรเช็คของธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวง

แรงงาน เลขที่ ๐๕๐๘๘๘๘ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖  จํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 

/๒.๕  หลักประกัน...
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-๒-

และไดนําฝากเขาบัญชีเผื่อเรียก “เงินหลักประกันเพื่อจายคนืคนหางานในประเทศ” ธนาคารออมสิน สาขา

ดินแดง เลขที่บัญชี ๐๕๐๗๑๐๖๖๕๗๕-๘ เรียบรอยแลว (เอกสารหมายเลข ๖)

๒.๖  เอกสารถูกตองและครบถวน เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ (เอกสารหมายเลข ๗)

                        ๓.  ขอกฎหมาย

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ไดกําหนดหลักเกณฑ

เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศไวดังนี้                           

มาตรา ๘ หามมิใหผูใดจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ เวนแตจะไดรับอนุญาต

จากนายทะเบียน   

                         การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข

ที่กําหนดในกฎกระทรวง

                         นายทะเบียนตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั ่งไมอนุญาตพรอมดวย

เหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองและครบถวน

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่นายทะเบียนไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสามสิบวันแต

ตองมีหนังสือแจงการขยายและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตาม

วรรคสามหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี

         มาตรา ๙  ผูขออนุญาตจัดหางานในประเทศตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ดังตอไปนี้

        (๑)  มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ

(๓) ไมเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน

(๔) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจัดหางาน

(๕) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน

(๖) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

(๗) ไมเปนผูมีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี

(๘) ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน

/(๙) ไมเปนกรรมการ...
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(๙) ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต

จัดหางานหรือยูระหวางใชสิทธิอุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน

            (๑๐) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย

ใหจําคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ  หรือในความผิด

ตามพระราชบัญญัตินี้

 (๑๑) มีหลักประกันเปนจํานวนเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาหนึ่งแสน

บาทวางไวกับนายทะเบียน เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

ในกรณีที่ผูขออนุญาตจัดหางานดังกลาวเปนนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นตองมีสัญชาติไทย

และมีผูจัดการซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งดวย

๔. ขอพิจารณา    

.     กองตรวจและคุมครองคนหางานพิจารณาแลวเห็นวา บรษิัท มีคุณธรรม จํากัด  ผูขอรับ

ใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ มีเอกสารครบถวนถูกตอง และมีคุณสมบัติเปนไปตาม

กฎหมายกําหนด เห็นควรดําเนินการดังนี้

๔.๑   ออกใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศใหแกบริษัทฯ ดังกลาว  

๔.๒  มีหนังสือถึงกรมพัฒนาธุรกิจการคา เพื่อขอความรวมมือจดทะเบียนนิติบุคคล

ที่มีคําวา “จัดหางาน” และเพิ่มวัตถุประสงคใหประกอบกิจการจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดลงนามในคําสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง  

ในใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ และหนังสือถึงกรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่แนบมาพรอมนี้

(นายเชิดศักดิ์  วิสุทธิกุล)

ผูอํานวยการกองตรวจและคุมครองคนหางาน

                        












