
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ

การจัดหางานโดยเอกชน  กรมการจัดหางานตระหนักดีวา การใหบริการจัดหางานโดยรัฐ    

มีขอจํากัดดานงบประมาณและอัตรากําลัง ดังนั้นจึงสงเสริมใหภาคเอกชนเขามาดําเนินการโดยมีเกณฑ

ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ภายใตการควบคุม  กํากับ ดูแลของ

กรมการจัดหางาน ซึ่งผูประสงคจะขออนุญาตจัดตั้งสํานักงานจัดหางานหรือบริษัทจัดหางานจะตองมา

ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ  รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผูยื่นคําขอ

ผูขออนุญาตจัดหางานในประเทศ  มีอยู 2 กรณี คือ  เปนนิติบุคคล  และบุคคลธรรมดา มีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามดังนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ

3. ไมเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน

4. ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจัดหางาน

5. ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน

6. ไมเปนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ

7. ไมเปนผูมีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี

8. ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับอนุญาตจัดหางานอื่น

9. ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน

ระหวางใชสิทธิอุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน

10.ไมเคยไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก       

ในความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ หรือใน

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

11. มีหลักประกันเปนจํานวนเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท

วางไวกับนายทะเบียน เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

ในกรณีที่ผูขออนุญาตจัดหางานดังกลาวเปนนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นตองมีสัญชาติไทยและ

มีผูจัดการ (ผูรับอนุญาต) ตองเปนคนไทย และเปนหนึ่งในกรรมการผูมีสิทธิ์ลงนามผูกพันบริษัทดวย

สํานักงานตั้งอยูในจังหวดใดใหยื่น ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนั้น ในกรุงเทพมหานคร

สามารถยื่นไดที่ กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ชั้น 4 ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง

เขตดินแดง  กรุงเทพฯ   โทร. 0-2245-0964 , 0-2248-2278 
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          เอกสารประกอบการยื่นคําขอ

1. คําขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ (แบบ จง. 1) สามารถดาวน

โหลดไดในเว็บไซตกองตรวจและคุมครองคนหางาน www.ipd-doe.com  หรือซื้อไดที่ กองตรวจและ

คุมครองคนหางาน ชุดละ 10 บาท

2. หลักประกัน จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) จะเปน เงินสด หรือ พันธบัตรรัฐบาล

หรือ สัญญาค้ําประกันจากธนาคาร  อยางใดอยางหนึ่ง   

     กรณีใชเงินสดใหจัดทําเปนแคชเชียรเช็คสั่งจาย “เงินหลักประกันเพื่อจายคืนคนหางาน

ในประเทศ” 

     กรณีเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย  ตองมีขอความดานหลังพันธบัตร   โอนกรรมสิทธิ์ใหอธิบดี

กรมการจัดหางานในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง  หรือจังหวัดในฐานะนายทะเบียนจัดหางานจังหวัด 

     กรณีเปนสัญญาค้ําประกันจากธนาคาร (ตามแบบฟอรมแนบทาย)

3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ. 5) ซึ่ง

รับรองไวไมเกิน 6 เดือน ผูที่จะเปนผูถือใบอนุญาตฯ จะตองเปนหนึ่งในกรรมการ และมีอํานาจลงนาม

ผูกพันนิติบุคคล

4. รายงานการประชุมแตงตั้งใหกรรมการผูมีสัญชาติไทย 1 คน ซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทเปนผูจัดการ

5. กรณีกรรมการตาม (3) มีอํานาจลงนามเกิน 1 คนขึ้นไป ใหมีหนังสือมอบอํานาจให

กรรมการคนใดคนหนึ่งเปนผูรับมอบอํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหางานฯ ในประเทศ     

ติดอากรแสตมป 30 บาท (ตามแบบฟอรมแนบทาย)

6. หนังสือรับรองวาไมเปน กรรมการ  หุนสวน หรือผูจัดการ  ของผูรับอนุญาตจัดหางานอื่น

7. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ตั้งสํานักงาน เชน  โฉนดที่ดิน หนังสือ

สัญญาซื้อขาย หนังสืออนุญาตใหกอสรางอาคาร เปนตน

8.  หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ตั้งเปนสํานักงานจัดหางาน จากเจาของกรรมสิทธิ์

9.  สัญญาเชา (ถาม)ี 

10. แผนที่ตั้งสํานักงานจัดหางาน พอสังเขป

11. รูปถายอาคารที่ตั้งสํานักงานทั้งภายในและภายนอก

12. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูยื่นคําขอ

13. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาหนังสือเดินทางหนาแรก 

อยางใดอยางหนึ่ง ของกรรมการ และหุนสวน

14. ใบรับรองแพทย

15. รูปถายหนาตรงของผูยื่นคําขอ ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 ใบ

15. สําหรับกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา แนบเอกสารเชนเดียวกับนิติบุคคล แตยกเวนเอกสารในขอ 3-5 
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การดําเนินการ  เมื่อคําขอพรอมหลักฐานถูกตองครบถวน พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบประวัติและพฤติการณผูจัดการ โดยมีหนังสือนําสงไปพิมพลายนิ้วมือ ณ สถานี

ตํารวจตามสําเนาทะเบียนบาน หรือที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ

2. ตรวจสอบพฤติการณจากหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ

3. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูจัดการ

4. ตรวจสอบความถูกตองของหลักประกัน กรณีที่เปนเงินสด สั่งจายในนาม “เงินหลักประกัน

เพื่อจายคืนคนหางานในประเทศ”  กรณีเปนสัญญาค้ําประกันของธนาคาร   ใหธนาคารออกหนังสือ

รับรองสัญญาค้ําประกัน

5. ตรวจสอบสถานที่ตั้งสํานักงานจัดหางาน การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน

ในประเทศ  ดังนี้   สถานที่ตั้งจะตองไมเปนที่ตั้งของโรงแรม หอพัก สถานบริการ โรงรับจํานํา สถานที่จัดให

มีการเลนพนันเปนปกติธุระ  สถานที่ที่สํานักงานจัดหางานตั้งอยูแลว สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล

สถานสงเคราะห  สถานรับเลี้ยงเด็ก  สถานพักฟน  มูลนิธิ  สมาคม สหกรณ สโมสร  รานคาของเกา  

สถานที่ประกอบธุรกิจทองเที่ยว  สถานที่ซึ่งมีพื้นที่นอยกวา 16 ตารางเมตร สถานประกอบกิจการอื่น ซึ่งไม

อาจแยกเปนสัดสวนได หรือสถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดมิได

6. สรุปความเห็นเสนอนายทะเบียน

    - คุณสมบัติครบถวน สถานที่ตั้งเปนไปตามกฎหมายกําหนด หลักประกันถูกตอง เสนอ   

นายทะเบียนพิจารณาอนุญาต ภายใน 60 วัน  นับแตวันที่เอกสารถูกตองครบถวน

    - คุณสมบัติไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด หรือสถานที่ไมเหมาะสมหรือธนาคารไมออก

หนังสือรับรองสัญญาค้ําประกัน เสนอนายทะเบียนพิจารณาไมอนุญาตภายใน 60 วัน ซึ่งผูยื่นคําขอ

สามารถอุทธรณตอรัฐมนตรีฯ ไดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดหนังสือแจงไมอนุญาต

การรับใบอนุญาต   เมื่อนายทะเบียนพิจารณาใหเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน.ใหคนหางานทํางาน

ในประเทศ ผูจัดการจักตองมารับใบอนุญาตดวยตนเอง

- ในกรณีเปนนิติบุคคล ผูรับอนุญาตตองจัดเตรียมตราประทับของนิติบุคคล ซึ่งมีคําวา “จัดหางาน”

มาในวันรับใบอนุญาต หากประสงคจะระบุภาษาอังกฤษดวย ตองใชคําที่มีความหมายจัดหางาน เชน 

Placement Manpower Recruitment  และกรณีเปนนิติบุคคลใหนําหนังสือที่ออกจากกรมการจัดหางาน

ถึงอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา เพื่อไปเปลี่ยนชื่อบริษัท  เปนคําวา “บริษัทจัดหางาน........”           

“หางหุนสวนจํากัดจัดหางาน...........” และเพิ่มวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจดานการจัดหางาน

ในประเทศ

- ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ จํานวนเงิน  5,000 

บาท ใบอนุญาตฯ มีอายุคราวละ 2 ป
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ขอมูลอื่น ๆ เมื่อไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการจัดหางานแลว

  1. แสดงใบอนุญาตจัดหางาน  (แบบ จง.3)   ทะเบียนลูกจางจัดหางาน (แบบ จง.28)  ไวใน

สถานที่เปดเผยและสามารถเห็นไดชัดเจน

  2. ตองติดตั้งปายชื่อบริษัท (เปนภาษาไทย) ไวดานหนาสํานักงานจัดหางานใหเห็นไดอยาง

ชัดเจน เชน บริษัทจัดหางาน……….จํากัด หรือ สํานักงานจัดหางาน…………………(กรณีบุคคลธรรมดา) 

  3. ลูกจางที่จะทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดหางาน จะตองมาขอจดทะเบียนลูกจางตามแบบคําขอ 

ที่กําหนด

  4. หากประสงคจะโฆษณาการจัดหางานตามสื่อตาง ๆ จะตองยื่นคําขออนุญาตโฆษณาจัดหางาน

จากนายทะเบียนจัดหางานตามแบบที่กําหนดลวงหนาอยางนอย 3 วัน

  5. จัดสงแบบรายงานประจําเดือนเกี่ยวกับการจัดหางาน (แบบ จง. 40) ภายในวันที่ 10 ของ

เดือนถัดไปเปนประจําทุกเดือน

  6. หากประสงคจะเก็บคาบริการหรือคาใชจายจากคนหางาน จะสามารถเก็บไดตามที่

กฎหมายกําหนดไว คือ ไมเกิน 25 % ของคาจางในเดือนแรกที่คนหางานไดรับจากการทํางาน จะไมมี

การเก็บคาธรรมเนียมอื่นใดนอกเหนือจากนี้ และออกใบเสร็จรับเงินตามที่กฎหมายกําหนดใหแก

คนหางาน

  7. จัดทําแบบใบสงตัวคนหางาน (แบบ จง.42) และสัญญาจัดหางานใหคนหางานทํางานใน

ประเทศ (แบบ จง.32) เมื่อมีการบรรจุงาน

การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน สถานที่ตั้งสํานักงานจัดหางานจะตองไมเปน

ที่ตั้งของสถานที่ดังตอไปนี้

             โรงแรม หอพัก สถานบริการ โรงรับจํานํา สถานที่จัดใหมีการเลนการพนันเปนปกติธุระ

สถานที่ที่สํานักงานจัดหางานตั้งอยูแลว สถานที่ศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล สถานสงเคราะห

สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานพักฟน มูลนิธิ สมาคม สหกรณ สโมสร รานคาของเกา สถานที่ประกอบธุรกิจ

ทองเที่ยว สถานที่ซึ่งมีพื้นที่นอยกวา 16 ตารางเมตร สถานที่ประกอบกิจการอื่นซึ่งไมอาจแยกเปน

สัดสวนได หรือสถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดมิได

         บทลงโทษ

           ผูใดกระทําการฝาฝนจัดหางานในประเทศโดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน  ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกิน  3  ป  หรือปรับไมเกิน 60,000  บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ

 



หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ตั้งสํานักงาน

วันที่……………………เดือน………………………พ.ศ…………… 

ขาพเจา……………………………….………………………..…………………………..……เปนเจาของอาคารซึ่งตั้งอยูเลขที่ 

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

ตามเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ ซึ่งแนบมาพรอมนี้   ขอทําหนังสือฉบับนี้ไวเพื่อแสดงวาขาพเจายินยอมให

...................……………………………………………………ใชอาคารดังกลาวเปนสถานที่ตั้งสํานักงาน / บริษัทจัดหางาน

ได และไดลงลายมือไวเปนหลักฐาน

                                                          ลงชื่อ…………………………….……………………เจาของอาคาร

                                                                   (……………………………….……….……….) 

                                                             ลงชื่อ…………………………………….……………พยาน

                                                                    (……………………….……………………….) 

                                                              ลงชื่อ…………………………………………………พยาน

                                                                     (………………………..…………………….) 



หนังสือรับรอง

เขียนที่………………………………………… 

วันที่………….เดือน……………………….พ.ศ……………. 

               ขอ 1. ขาพเจา………………………………………………………..เมื่อวันที่……………………………..….………………

ไดยื่นคําขออนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ โดยใชชื่อสํานักงาน................................... 

ตั้งอยู ณ เลขที่………………หมูที่........ซอย…………………..ถนน………………….ตําบล/แขวง………………………………..

อําเภอ/เขต…………………….………..จังหวัด…………………………………….หมายเลขโทรศัพท……………………………… . 

               ขอ 2. ขาพเจา ขอรับรองวา ขาพเจาไมไดเปนกรรมการ หุนสวน ลูกจางจดทะเบียน หรือ

ผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับอนุญาตจัดหางานอื่นและไมไดเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการ

ของนิติบุคคล ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน หรืออยูในระหวางใชสิทธิอุทธรณคําสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศและตางประเทศ

               ขอ 3. หากปรากฏวาคํารับรองตามขอความดังกลาวขางตนของขาพเจาไมเปนการถูกตอง

หรือเปนการกลาวเท็จ ขาพเจายินยอมใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินคดีอาญาฐานแจงความอันเปนเท็จ

แกพนักงานซึ่งอาจทําใหผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย ตามประมวลกฎหมาย มาตรา 137 

                เพื่อเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อเปนสําคัญ

                                                           ลงชื่อ…………………………………………..ผูขอรับใบอนุญาต

                                                                    (………………..……………………….) 

                                                                  ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)  



หนังสือมอบอํานาจ   (กรรมการ)

เขียนที่……………………………………….. 

วันที่……………เดือน……………………พ.ศ………………… 

                 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาบริษัท/หางหุนสวนจํากัดจัดหางาน…………………………………………… 

โดย…………………………………………………………………..กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท / หางหุนสวน

จํากัด สํานักงานตั้งอยูเลขที่………ตรอก/ซอย………………..……ถนน………………………แขวง/ตําบล………….……… 

เขต/อําเภอ…………………………จังหวัด………………………ขอมอบอํานาจใหนาย/นาง/นางสาว.............................. 

อยูบานเลขที่………….หมูที…่……..ถนน………………………….ตรอก/ซอย……………………แขวง/ตําบล....................

เขต/อําเภอ…………………………….จังหวัด……………………เปนผูรับมอบอํานาจ โดยชอบดวยกฎหมายมีอํานาจ

ในการยื่นขออนุญาตจัดหางานเพื่อประกอบกิจการจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ และดําเนินการ

ใดๆ เกี่ยวกับการจัดสงคนหางาน รวมถึงการรับเงิน เอกสารติดตอราชการที่เกี่ยวของ และมีอํานาจใน

การรับผิดชอบจัดหางานอันมีผลผูกพันกับบริษัทไดเพียงผูเดียว

                 การใดที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําในขอบเขตอํานาจที่ไดรับมอบหมายขางตน ใหถือเสมือน

หนึ่งบริษัท/หางหุนสวนจํากัด ไดกระทําดวยตนเอง และขาพเจายินดีรับผิดชอบทุกประการ

                 ขาพเจาและผูรับมอบอํานาจไดอานขอความขางตนแลว เห็นวาถูกตอง เพื่อเปนหลักฐาน

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานสองคน ณ วัน เดือน ป ดังระบุขางตน

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

                                                              (……………………………………..) 

                                                        ลงชื่อ…………………………..………….ผูมอบอํานาจ

           (…………..………………….……..) 

                                                        ลงชื่อ……………………………………….ผูรับมอบอํานาจ

        (……………………………………..) 

                                                        ลงชื่อ………………………………..…….พยาน

                                                              (…………..………………….……..) 

                                                        ลงชื่อ……………………………………….พยาน

                                                              (………………………….…..……..) 

  ปดอากร    

  แสตมป

  30 บาท



สัญญาค้ําประกันของธนาคาร

                                                                   ธนาคาร…………………..…………สาขา……………………… 

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

ที่………………. 

                ขาพเจาธนาคาร…………………………………….………สาขา……………..………………….มีสํานักงานตั้งอยู

เลขที่…………….หมูที…่………ถนน………………………..ตําบล/แขวง………………………อําเภอ/เขต…………………………..

จังหวัด……………………..……………. รหัสไปรษณีย…………………………… เลขหมายโทรศัพท…………..………………...

โดย…………………….…………………….………..ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําสัญญาค้ําประกันใหไวตอ

นายทะเบียนจัดหางาน……………………. ดังมีขอความตอไปนี้

                ขอ ๑ ตามที…่…..ชื่อบุคคลธรรมดา หรือชื่อนิติบุคคล………… ….….ไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต

จัดหางานตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งจะตองวาง

หลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาวตอนายทะเบียนจัดหางาน………………  เปนเงิน

จํานวน ……………..บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) นั้น

                โดยสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ขาพเจาธนาคาร………………………………..….........……………..………… 

ยอมผูกพันตนเปนผูค้ําประกัน………..ชื่อบุคคลธรรมดา หรือชื่อนิติบุคคล………………………….ซึ่งเปนผูไดรับ

ใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ   โดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมได

เชนเดียวกับลูกหนี้ชั้นตนตอนายทะเบียนจัดหางาน…………… เปนจํานวนเงิน…………….……….……………บาท

(……………………………….) กลาวคือ หาก……………ชื่อบุคคลธรรมดา หรือชื่อนิติบุคคล…………………………..…….

ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และกฎหรือ

ระเบียบซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ จนนายทะเบียนจัดหางาน…………….ไดมีคําสั่งใหหักหลักประกัน

จาก …………..……….……ชื่อบุคคลธรรมดา หรือชื่อนิติบุคคล………ไดแลว ขาพเจายอมชําระเงินรวมทั้ง

ดอกเบี้ยตามกฎหมายแทนใหภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากนายทะเบียนจัดหางาน

…………………. โดยจะไมอางขอโตแยงใดๆ และโดยมิตองเรียกรองให…… …ชื่อบุคคลธรรมดาหรือชื่อ    

นิติบุคคล…………….ชําระกอน

                ขอ ๒ ขาพเจายอมรับรูและยินยอมในกรณีที่นายทะเบียนจัดหางาน.................ไดยินยอม

ใหผัดหรือผอนเวลา หรือผอนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน        

พ.ศ. ๒๕๒๘ และกฎหรือระเบียบซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ใหแก… …ชื่อบุคคลธรรมดา หรือชื่อ   

นิติบุคคล……………โดยเพียงแตนายทะเบียนจัดหางานกลางแจงใหขาพเจาทราบโดยไมชักชาเทานั้น

                ขอ ๓ สัญญาค้ําประกันนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่………..………ชื่อบุคคลธรรมดา หรือชื่อ

นิติบุคคล…………..….ไดรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ  และขาพเจาจะไมเพิก

ถอนการค้ําประกันในระหวางเวลาที่………………….ชื่อบุคคลธรรมดา หรือชื่อนิติบุคคล……………………….



ตองรับผิดชอบอยูตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 และกฎหรือ

ระเบียบซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้

                เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาธนาคาร…………………………………………สาขา…………………………….…. 

โดยผูมีนามขางทายนี้ เปนผูมีอํานาจลงนามทํานิติกรรมซึ่งมีผลผูกพันธนาคาร ไดลงลายมือชื่อและได

ประทับตราธนาคาร (ถาม)ี ใหไวเปนสําคัญตามวิธีการที่กําหนดไวในหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ

ของธนาคาร

                                                                  ลายมือชื่อ………………………………………..ผูค้ําประกัน

                                                                               (……………….………………………) 

                                                                    ลายมือชื่อ………………..……………………..พยาน

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

                                                                    ลายมือชื่อ………………………………………..พยาน

                (…………………………………….… ) 



 


