
 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกรมการจัดหางาน 
เร่ือง  การกําหนดสถานที่ต้องห้ามตั้งสํานักงาน  การขออนุญาตและการอนุญาต 

ให้ย้ายสํานักงานหรือตั้งสํานักงานชั่วคราว 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  (๓)  และมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าว
มาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  อธิบดีกรมการจัดหางานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“ผู้รับอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมการจัดหางาน 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานของผู้รับอนุญาต 

หมวด  ๑ 
กําหนดสถานที่ต้องห้ามตั้งสํานักงาน 

 
 

ข้อ ๓ กําหนดให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นสถานที่ต้องห้ามตั้งสํานักงาน  สําหรับผู้รับอนุญาต 
นําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 

(๑) โรงแรม  หอพัก  สถานบริการ  โรงรับจํานํา  สถานที่ที่จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระ 
(๒) สถานที่ที่มีสํานักงานตามพระราชกําหนดนี้  หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครอง

คนหางาน  หรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล  ตั้งอยู่แล้ว 
(๓) ศาสนสถาน  สถานพยาบาล  สถานสงเคราะห์  สถานรับเลี้ยงเด็ก  สถานพักฟื้น  สมาคม  

สหกรณ์  สโมสร  ร้านค้าของเก่า  สถานที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว  สถานที่ซึ่งมีพื้นที่น้อยกว่าสิบหกตารางเมตร  
สถานที่ประกอบกิจการอื่นซึ่งไม่อาจแยกเป็นสัดส่วนได้  หรือสถานที่อื่นซึ่งไม่เหมาะสม 

หมวด  ๒ 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ย้ายสํานักงานหรือตั้งสํานักงานชั่วคราว 

 
 

ข้อ ๔ การย่ืนคําขอตามประกาศนี้  ให้ย่ืน  ณ  ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสํานักงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืน  ณ  กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน  

กรมการจัดหางาน   
(๒) ในจังหวัดอื่น  ให้ย่ืน  ณ  สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
การย่ืนคําขอตามประกาศนี้  อธิบดีจะประกาศกําหนดสถานที่หรือวิธีการอื่นก็ได้ 
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ข้อ ๕ ในกรณีที่ย่ืนคําขอในท้องที่จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ให้จัดหางานจังหวัด
แห่งท้องที่ที่สํานักงานนั้นตั้งอยู่รับคําขอ  และเสนอความเห็นและส่งคําขอพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน
ต่ออธิบดีเพื่อพิจารณา 

ข้อ ๖ ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะขอย้ายสํานักงานให้ย่ืนคําขอตามแบบ  นจ.  ๙  ท้ายประกาศนี้  
ต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดไว้ในแบบดังกล่าว  โดยระบุเหตุผลและความจําเป็น
ในการขอย้ายสํานักงานไว้ในคําขอด้วย 

ข้อ ๗ ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะขอตั้งสํานักงานชั่วคราวให้ย่ืนคําขอตามแบบ  นจ.  ๑๐   
ท้ายประกาศนี้ต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามท่ีกําหนดไว้ในแบบดังกล่าว  โดยระบุเหตุผล
และความจําเป็นในการตั้งสํานักงานชั่วคราวไว้ในคําขอด้วย 

ข้อ ๘ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอตามข้อ  ๖  หรือข้อ  ๗  แล้วแต่กรณี  ให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนของคําขอ  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดไว้  หากเห็นว่าคําขอ  
และเอกสารและหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการ
แก้ไขคําขอหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด   

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐาน  โดยบันทึก
ความถูกต้องและครบถ้วนของรายการเอกสารและหลักฐาน  หรือความบกพร่องและรายการเอกสาร 
หรือหลักฐานที่จะต้องย่ืนเพิ่มเติมไว้ในใบรับคําขอดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขคําขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
และครบถ้วนภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด  ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขอไม่ประสงค์จะให้ดําเนินการต่อไป  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคําขอ  เอกสารและหลักฐานให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ  พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุ 
แห่งการคืนคําขอและสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 

ข้อ ๑๐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไดรั้บคําขอตรวจสอบว่าสถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหม่หรือสถานที่ตั้ง
สํานักงานชั่วคราวขัดต่อความในข้อ  ๓  หรือไม่   

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า  สํานักงานแห่งใหม่หรือสํานักงานชั่วคราวไม่ได้ตั้งอยู่
ในเขตท้องที่ความรับผิดชอบของตน  ให้ส่งคําขอพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่สํานักงานแห่งใหม่หรือสํานักงานชั่วคราวต้ังอยู่ในเขตท้องที่ความรับผิดชอบเป็น 
ผู้ตรวจสอบว่าสถานที่ตั้งสํานักงานขัดต่อความในข้อ  ๓  หรือไม่   

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เสนอคําขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน   
และข้อเท็จจริงที่ได้ตรวจสอบตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ต่ออธิบดีเพื่อพิจารณา 

ข้อ ๑๑ การอนุญาตให้ย้ายสํานักงานหรือตั้งสํานักงานชั่วคราวจะกระทําได้เม่ือมีเหตุผล 
และความจําเป็นอันจะเกิดขึ้นก็ดี  เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ก็ดี  แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้อง
ประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น  
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เช่น  อุทกภัย  อัคคีภัย  วาตภัย  หรือเหตุอื่น ๆ  ที่ทําให้ไม่อาจประกอบธุรกิจหรือดําเนินการ  ณ  สํานักงาน
แห่งนั้นต่อไปได้ 

ข้อ ๑๒ ในกรณีคําขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เสนอความเห็นไปยังอธิบดีเพื่อพิจารณาอนุญาต   

เม่ืออธิบดีพิจารณาคําขอประกอบกับความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว   
เห็นว่าคําขอ  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  มีความถูกต้องและครบถ้วน  และไม่ต้องห้ามตามข้อ  ๓  
ประกอบเหตุผลและความจําเป็นตามข้อ  ๑๑  ให้อธิบดีอนุญาตให้แก่ผู้ย่ืนคําขอและให้ผู้รับอนุญาต 
นําใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศมาแสดง  เพื่อบันทึกการอนุญาตให้ย้ายสํานักงาน
หรือตั้งสํานักงานชั่วคราว 

ในกรณีอธิบดีมีคําสั่งไม่อนุญาต  ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมด้วยเหตุผล 
และสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้รับอนุญาตทราบ 

ข้อ ๑๓ กรณีผู้รับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้ย้ายสํานักงาน  เม่ือได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งอนุญาต
ดังกล่าวแล้ว  ให้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสํานักงานต่อนายทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  หรือนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด  โดยไม่ชักช้า 

หากข้อเท็จจริงปรากฏต่ออธิบดีว่าผู้รับอนุญาตไม่ดําเนินการดังกล่าวภายในสามสิบวัน  นับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่งอนุญาตให้ย้ายสํานักงาน  อธิบดีอาจเพิกถอนคําสั่งให้ย้ายสํานักงานดังกล่าวได้ 

ข้อ ๑๔ ผู้รับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งสํานักงานชั่วคราวต้องแจ้งกําหนดวันเร่ิมดําเนินงาน
ของสํานักงานนั้นต่ออธิบดีและได้รับอนุญาตก่อนวันเร่ิมดําเนินงาน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สิงหเดช  ชูอํานาจ 
อธิบดีกรมการจัดหางาน 



            แบบ นจ. ๙
 เลขรับที…่………………………………………..  

วันที…่……………………………………………..  
ลายมือช่ือ.............................ผู้รบัคําขอ 
เอกสารและหลักฐานครบถ้วน 
วันที…่……………………………………………..  

คําขอย้ายสํานักงาน 

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

  ๑. ข้าพเจ้า.................................................................................................................................                 
เป็นผู้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ ใบอนุญาตเลขที่ นจ. .................../.....….....…….              
สํานักงานต้ังอยู่เลขที่...................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย......................................ถนน.........................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย์...............................หมายเลขโทรศัพท์.............................................                           
  ๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอย้ายสํานักงาน โดยสํานักงานแห่งใหม่ต้ังอยู่เลขที่.................
หมู่ที่...........ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์........................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................                           

สถานที่ต้ังสํานักงานแห่งใหม่มีลักษณะเป็นอาคาร..................................................มี............ช้ัน 
สถานที่ที่จะใช้ดําเนินงานต้ังอยู่ช้ันที่......................ถึงช้ันที่....................มีพ้ืนที่....................................ตารางเมตร 
และไม่เป็นสถานที่ต้องห้ามต้ังสํานักงานตามข้อ ๓ ของประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การกําหนดสถานที่
ต้องห้ามต้ังสํานักงาน การขออนุญาตและการอนุญาตให้ย้ายสํานักงานหรือต้ังสํานักงานช่ัวคราว  
โดยมีเหตุผลและความจําเป็นดังน้ี ........................................................................................................................ 
 ๓. พร้อมกับคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 ๓.๑  สําเนาใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ เลขที่ นจ. ......./....... 

 ๓.๒ สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองสถานที่ต้ังสํานักงานแห่งใหม่ 
 ๓.๓ แผนที่แสดงที่ต้ังสํานักงานแห่งใหม่พร้อมทั้งรูปถ่ายทั้งภายในและภายนอก 
 ๓.๔ หลักฐานอันแสดงถึงเหตุจําเป็น หรือพฤติการณ์นอกเหนือไม่สามารถป้องกันหรือ

คาดการณ์ล่วงหน้า อันทําให้ไม่สามารถใช้สถานที่เดิมได้ช่ัวคราว 
 ๓.๕ อ่ืน ๆ ......................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงช่ือ....................................................ผู้รับอนุญาต 

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

________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ : ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง      หน้าข้อความท่ีต้องการ 



คําเตือน 
 

  ผู้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศผู้ใดย้ายสํานักงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากอธิบดี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าว
มาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 
บันทึกความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที ่
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
    
              (ลายมือช่ือ)..................................................  
  (..................................................) 
       ตําแหน่ง .................................................... 
               วันที่.................................................... 
        
คําสั่งอธบิดี 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
             (ลายมือช่ือ)....................................................  
  (..................................................) 
            อธิบดีกรมการจัดหางาน 
               วันที่.................................................... 
 
 
หมายเหตุของพนักงานเจ้าหน้าที ่
  ผู้รับอนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมแล้ว ตามใบรับเงิน เล่มที่.......................เลขที่......................
ลงวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 
             (ลายมือช่ือ).................................................... 
  (..................................................) 
       ตําแหน่ง .................................................... 
              วันที่..................................................... 



 แบบ นจ. ๑๐
 เลขรับที…่………………………………………..  

วันที่………………………………………………..  
ลายมือช่ือ.............................ผู้รับคําขอ 
เอกสารและหลักฐานครบถ้วน 
วันที…่……………………………………………..  

คําขอตั้งสํานักงานชั่วคราว 

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

  ๑. ข้าพเจ้า.................................................................................................................................                 
เป็นผู้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ ใบอนุญาตเลขที่ นจ. .........../..................              
สํานักงานต้ังอยู่เลขที่...................หมู่ที่........ตรอก/ซอย.......................................ถนน.........................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย์.............................หมายเลขโทรศัพท์...............................................                           
  ๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอต้ังสํานักงานช่ัวคราว โดยสํานักงานชั่วคราวต้ังอยู่เลขที่
.............หมู่ที่........ตรอก/ซอย...................................ถนน.........................................ตําบล/แขวง
......................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์.............................หมายเลขโทรศัพท์.....................................                           

สถานที่ต้ังสํานักงานแห่งใหม่มีลักษณะเป็นอาคาร..................................................มี............ช้ัน 
สถานที่ที่จะใช้ดําเนินงานต้ังอยู่ช้ันที่......................ถึงช้ันที่.......................มีพ้ืนที่.................................ตารางเมตร 
และไม่เป็นสถานที่ต้องห้ามต้ังสํานักงานตามข้อ ๓ ของประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การกําหนดสถานที่ต้องห้าม
ต้ังสํานักงาน การขออนุญาตและการอนุญาตให้ย้ายสํานักงานหรือต้ังสํานักงานช่ัวคราว ทั้งน้ี จะใช้สถานที่ดังกล่าว 
เป็นสํานักงานช่ัวคราว ต้ังแต่วันที่....................................................ถึงวันที่..........................................................
โดยมีเหตุผลและความจําเป็นดังน้ี ………………………………………………………………………………………………………..... 
                   ๓. พร้อมกับคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 ๓.๑ สําเนาใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ เลขที่ นจ. ......./....... 

 ๓.๒ สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองสถานที่ต้ังสํานักงานแห่งใหม่ 
 ๓.๓ แผนที่แสดงที่ต้ังสํานักงานแห่งใหม่พร้อมทั้งรูปถ่ายทั้งภายในและภายนอก 
 ๓.๔ หลักฐานอันแสดงถึงเหตุจําเป็น หรือพฤติการณ์นอกเหนือไม่สามารถป้องกันหรือ

คาดการณ์ล่วงหน้า อันทําให้ไม่สามารถใช้สถานที่เดิมได้ช่ัวคราว 
 ๓.๕ อ่ืน ๆ ......................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ....................................................ผู้รับอนุญาต 
(…………………………………………...) 

     ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล  
________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ : ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง      หน้าข้อความท่ีต้องการ 



 
คําเตือน 

 
 ผู้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศผู้ใดตั้งสํานักงานชั่วคราว
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งพระราชกําหนด
การนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒ 

 
บันทึกความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที ่
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
    
              (ลายมือช่ือ)..................................................  
  (..................................................) 
       ตําแหน่ง .................................................... 
               วันที่.................................................... 
        
คําสั่งอธบิดี 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
             (ลายมือช่ือ)....................................................  
  (..................................................) 
            อธิบดีกรมการจัดหางาน 
               วันที่.................................................... 
 
 
หมายเหตุของพนักงานเจ้าหน้าที ่
  ผู้รับอนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมแล้ว ตามใบรับเงิน เล่มที่.....................เลขที่........................
ลงวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 
             (ลายมือช่ือ).................................................... 
  (..................................................) 
       ตําแหน่ง .................................................... 
              วันที่..................................................... 
 


