
 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกรมการจัดหางาน 
เร่ือง  การจดทะเบียนลูกจ้าง  การขอมีบัตรประจําตัว  การออกบัตรประจําตัว  และการออกใบแทน 
บัตรประจําตัวผู้จัดการหรือลูกจ้างของผู้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าว
มาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  อธิบดีกรมการจัดหางานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“ผู้รับอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมการจัดหางาน 
ข้อ ๓ การย่ืนคําขอตามประกาศนี้  ให้ย่ืน  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืน  ณ  กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน  

กรมการจัดหางาน   
(๒) ในจังหวัดอื่น  ให้ย่ืน  ณ  สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
การย่ืนคําขอตามประกาศนี้  อธิบดีจะประกาศกําหนดสถานที่หรือวิธีการอื่นก็ได้ 
ข้อ ๓ ในกรณีที่ย่ืนคําขอในท้องที่จังหวัดอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร  ให้จัดหางานจังหวัด

แห่งท้องที่ที่มีการยื่นคําขอนั้นเสนอความเห็นและส่งคําขอพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน  ต่ออธิบดี 
เพื่อพิจารณา 

หมวด  ๑ 
การจดทะเบียนลูกจ้าง 

 
 

ข้อ ๔ ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะจดทะเบียนลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าว 
มาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  ให้ย่ืนคําขอตามแบบ  นจ.  ๑๒  ท้ายประกาศนี้  ต่ออธิบดี  พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดไว้ในแบบดังกล่าว 

ข้อ ๕ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอจดทะเบียนลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าว
มาทํางานกับนายจ้างในประเทศแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคําขอจดทะเบียนลูกจ้าง
ซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามท่ีกําหนดไว้  หากเห็นว่าคําขอ  และเอกสารและหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้รับอนุญาตดําเนินการแก้ไขคําขอจดทะเบียนลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าว
มาทํางานกับนายจ้างในประเทศหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด   
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ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอตามวรรคหน่ึงให้แก่ผู้รับอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน  โดยบันทึก
ความถูกต้องและครบถ้วนของรายการเอกสารและหลักฐาน  หรือความบกพร่องและรายการเอกสาร 
หรือหลักฐานที่จะต้องย่ืนเพิ่มเติมไว้ในใบรับคําขอดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่แก้ไขคําขอจดทะเบียนลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการนํา 
คนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด  ให้ถือว่าผู้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะให้ดําเนินการต่อไป   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคําขอจดทะเบียนลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้าง
ในประเทศ  เอกสารและหลักฐานให้แก่ผู้รับอนุญาต  พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอ 
และสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้รับอนุญาตทราบ 

ข้อ ๗ ในกรณีที่คําขอจดทะเบียนลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับ
นายจ้างในประเทศพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวน 
ว่าลูกจ้างนั้นมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๙  หรือไม่  แล้วเสนอความเห็นไปยังอธิบดี
เพื่อพิจารณาต่อไป 

เม่ืออธิบดีพิจารณาคําขอจดทะเบียนลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับ
นายจ้างในประเทศประกอบกับความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว  เห็นว่าคําขอจดทะเบียน
ลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
มีความถูกต้องครบถ้วน  ให้อธิบดีรับจดทะเบียนลูกจ้างให้แก่ผู้รับอนุญาต 

ในกรณีอธิบดีมีคําสั่งไม่รับจดทะเบียนลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับ
นายจ้างในประเทศ  ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้รับอนุญาตทราบ 

ข้อ ๘ แบบทะเบียนลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  
ให้เป็นไปตามแบบ  นจ.  ๑๓  ท้ายประกาศนี้ 

หมวด  ๒ 
การขอมีบัตรประจําตัว  การออกบัตรประจําตัว   

และการออกใบแทนบัตรประจําตัวผู้จัดการหรือลูกจ้าง 
 

 

ข้อ ๙ ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะขอบัตรประจําตัวผู้จัดการหรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับ 
การนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  ให้ย่ืนคําขอตามแบบ  นจ.  ๑๔  ท้ายประกาศนี้ต่ออธิบดี
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดไว้ในแบบดังกล่าว 

ข้อ ๑๐ ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะขอใบแทนบัตรประจําตัวผู้จัดการหรือลูกจ้างที่ชํารุดในสาระสําคัญ  
สูญหายหรือถูกทําลาย  ให้ย่ืนคําขอตามแบบ  นจ.  ๑๕  ท้ายประกาศนี้ต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสาร 
และหลักฐานตามที่กําหนดไว้ในแบบดังกล่าว 
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ข้อ ๑๑ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอตามข้อ  ๘  หรือข้อ  ๙  แล้วแต่กรณี  ให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนของคําขอ  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดไว้  หากเห็นว่าคําขอ  
และเอกสารและหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข
คําขอหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด   

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐาน  โดยบันทึก
ความถูกต้องและครบถ้วนของรายการเอกสารและหลักฐาน  หรือความบกพร่องและรายการเอกสาร 
หรือหลักฐานที่จะต้องย่ืนเพิ่มเติมไว้ในใบรับคําขอดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขคําขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
และครบถ้วนภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด  ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขอไม่ประสงค์จะให้ดําเนินการต่อไป  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคําขอ  เอกสารและหลักฐานให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ  พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุ 
แห่งการคืนคําขอและสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่คําขอตามข้อ  ๘  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นไปยังอธิบดีเพื่อพิจารณาออกบัตรประจําตัวผู้จัดการหรือลูกจ้าง 

เม่ืออธิบดีพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งประกอบกับความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  เห็นว่าคําขอ  
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานมีความถูกต้องครบถ้วน  ให้อธิบดีออกบัตรประจําตัวผู้จัดการหรือลูกจ้าง
ตามแบบ  นจ.  ๑๖  ท้ายประกาศนี้ 

ในกรณีอธิบดีมีคําสั่งไม่ออกบัตรประจําตัวผู้จัดการหรือลูกจ้าง  ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่คําขอตามข้อ  ๙  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นไปยังอธิบดีเพื่อพิจารณาออกใบแทนบัตรประจําตัวผู้จัดการหรือลูกจ้าง 

เม่ืออธิบดีพิจารณาคําขอตามวรรคหน่ึงประกอบกับความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  เห็นว่า
บัตรประจําตัวผู้จัดการหรือลูกจ้างได้ชํารุดในสาระสําคัญ  สูญหาย  หรือถูกทําลายจริง  พร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานมีความถูกต้องครบถ้วน  ให้อธิบดีออกใบแทนบัตรประจําตัวผู้จัดการหรือลูกจ้างเป็นไป 
ตามแบบ  นจ.  ๑๖  ท้ายประกาศนี้  และเขียนหรือประทับตราความว่า  “ใบแทน”  ด้วยอักษรสีแดงไว้ 
ในบัตรประจําตัวผู้จัดการหรือลูกจ้าง  โดยระบุวัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่กํากับไว้ด้วย 

ในกรณีอธิบดีมีคําสั่งไม่ออกใบแทนบัตรประจําตัวผู้จัดการหรือลูกจ้าง  ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สิงหเดช  ชูอํานาจ 
อธิบดีกรมการจัดหางาน 



แบบ นจ. ๑๒ 
 
 

 
 
 
 

คําขอจดทะเบียน 
ลูกจ้างซ่ึงทําหน้าท่ีเก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 

 เขียนที่.............................................................. 
 วันที่...........เดือน........................พ.ศ. .............. 
 ๑. ข้าพเจ้า.......................................................................................................................................                 
เป็นผู้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ ใบอนุญาตเลขที่ นจ. .................../…………….....
สํานักงานต้ังอยู่เลขที่...............หมู่ที่........ตรอก/ซอย......................................ถนน..............................................
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์..............................หมายเลขโทรศัพท์...........................................                           

๒. มีความประสงค์ขอจดทะเบียนลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการนําคนต่างมาทํางานกับนายจ้าง 
ในประเทศ ตามบัญชีรายช่ือลูกจ้างที่แนบมาพร้อมน้ี   

๓. พร้อมกับคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 ๓.๑ สําเนาใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ ใบอนุญาตเลขที่ นจ. ......./...... 
 ๓.๒ บัญชีรายช่ือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
 ๓.๓ บัตรประจําตัวประชาชน 
 ๓.๔ รูปถ่ายคร่ึงตัวของลูกจ้าง หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด ๔X๖ เซนติเมตร ซึ่ง
ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จํานวน ๓ รูป 
 ๓.๕ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม 
ที่รับรองว่าลูกจ้างไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางาน
กับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๓.๖ อ่ืน ๆ ......................................................................................................................... 

๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลูกจ้างตามบัญชีรายช่ือที่แนบมาพร้อมน้ี เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
                        ลายมือช่ือ....................................................ผู้รับอนุญาต 

                                                (...................................................) 
                                   ประทับตราสําคัญของนิติบุคล 
 
หมายเหตุ : ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง      หน้าข้อความท่ีต้องการ 

 

เลขรับที่............................................ 
วันที่.................................................. 
ลายมือช่ือ.........................ผู้รับคําขอ 
หลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง 
วันที่..................................................



คําเตือน 
 

  ผู้รับอนุญาตนําคนต่างมาทํางานกับนายจ้างในประเทศผู้ใดไม่จดทะเบียนลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่
เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศต่ออธิบดี หรือใช้บุคคลอ่ืนใดซึ่งมิใช่ลูกจ้างที่ได้จดทะเบียน
ให้ทําหน้าที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
ตามมาตรา ๔๘ (๒) หรือไม่แสดงทะเบียนลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้าง
ในประเทศ ณ สํานักงาน เพื่อให้นายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความเป็นลูกจ้างดังกล่าวได้ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้าง
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๒ 
 

บันทึกความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
    
              (ลายมือช่ือ)..................................................  
  (..................................................) 
       ตําแหน่ง ..................................................... 
              วันที่...................................................... 
        
คําสั่งอธิบดี 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
             (ลายมือช่ือ)....................................................  
  (..................................................) 
            อธิบดีกรมการจัดหางาน 
              วันที่...................................................... 
 
 
หมายเหตุของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  ผู้รับอนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมแล้ว ตามใบรับเงิน เล่มที่.......................เลขที่......................
ลงวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 
             (ลายมือช่ือ).................................................... 
  (..................................................) 
       ตําแหน่ง ..................................................... 
              วันที่...................................................... 
 
 
 



๓ 
 

บัญชีรายชื่อลกูจ้างซ่ึงทําหนา้ที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 

๑. ช่ือ.............................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขที่............
หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.................................ถนน................................... ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์..............................
เลขประจําตัวประชาชน...................................วันออกบัตร..........................บัตรหมดอายุ.............................. 
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................................... 

๒. ช่ือ.............................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขที่............
หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.................................ถนน................................... ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์..............................
เลขประจําตัวประชาชน...................................วันออกบัตร..........................บัตรหมดอายุ.............................. 
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................................... 

๓. ช่ือ.............................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขที่............
หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.................................ถนน................................... ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์..............................
เลขประจําตัวประชาชน...................................วันออกบัตร..........................บัตรหมดอายุ.............................. 
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................................... 

๔. ช่ือ.............................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขที่............
หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.................................ถนน................................... ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์..............................
เลขประจําตัวประชาชน...................................วันออกบัตร..........................บัตรหมดอายุ.............................. 
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................................... 

๕. ช่ือ.............................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขที่............
หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.................................ถนน................................... ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์..............................
เลขประจําตัวประชาชน...................................วันออกบัตร..........................บัตรหมดอายุ.............................. 
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................................... 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ 

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

 
 



(ใบต่อ) 
 

บัญชีรายชื่อลกูจ้างซ่ึงทําหนา้ที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 

 ... ช่ือ.............................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขที่............
หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.................................ถนน................................... ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์..............................
เลขประจําตัวประชาชน...................................วันออกบัตร..........................บัตรหมดอายุ.............................. 
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................................... 

...  ช่ือ.............................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขที่............
หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.................................ถนน................................... ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์..............................
เลขประจําตัวประชาชน...................................วันออกบัตร..........................บัตรหมดอายุ.............................. 
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................................... 

...  ช่ือ.............................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขที่............
หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.................................ถนน................................... ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์..............................
เลขประจําตัวประชาชน...................................วันออกบัตร..........................บัตรหมดอายุ.............................. 
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................................... 

...  ช่ือ.............................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขที่............
หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.................................ถนน................................... ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์..............................
เลขประจําตัวประชาชน...................................วันออกบัตร..........................บัตรหมดอายุ.............................. 
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................................... 

... ช่ือ.............................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขที่............
หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.................................ถนน................................... ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์..............................
เลขประจําตัวประชาชน...................................วันออกบัตร..........................บัตรหมดอายุ.............................. 
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................................... 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ 

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



 แบบ นจ. ๑๓ 
 

ทะเบียนลูกจ้างซ่ึงทําหน้าท่ีเก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจา้งในประเทศ 

ของบริษัท..............................................................................................................................................................
ผู้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ ใบอนุญาตเลขที่ นจ. ....................../....................... 

 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ วัน เดือน ป ี
ที่จดทะเบียน

บัตรประจําตัว 
ลูกจ้าง เลขท่ี 

หมายเหตุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
หมายเหตุ ให้จัดทําไว้ ณ สํานักงาน เพ่ือให้นายจ้าง หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถตรวจสอบความเป็นลูกจ้าง

ซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศได้ 



  
คําเตือน 

 
ผู้รับอนุญาตนําคนต่างมาทํางานกับนายจ้างในประเทศผู้ใดไม่แสดงทะเบียนลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่

เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท ตามมาตรา ๔๙ 
แห่งพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบ นจ. ๑๔ 
 

 
 
 

 
คําขอมีบตัรประจําตัวผู้จัดการหรือลกูจ้างซ่ึงทําหน้าท่ีเก่ียวกับ 

การนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 

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

  ๑. ข้าพเจ้า................................................................................................................................. 
  ผู้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ ใบอนุญาตเลขที่ นจ. ...../..... 
  ผู้จัดการ 
  ลูกจ้าง  
เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจําตัวประชาชน..........................................สํานักงานต้ังอยู่เลขที่.........................
หมู่ที่........ตรอก/ซอย.....................................ถนน......................................ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.....................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................................                           

 ๒. ข้าพเจ้าประสงค์ขอมีบัตรประจําตัว 
  ๒.๑ ผู้จัดการ  นาย/นาง/นางสาว...................................................................................... 
  ๒.๒ ลูกจ้าง  
 (๑) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
 (๒) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
 (๓) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
 (๔) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
 (๕) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
 (๖) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
 (๗) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
 (๘) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
 (๙) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
 (๑๐) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................ 
  
 
 
 

เลขรับที่............................................ 
วันที่.................................................. 
ลายมือช่ือ.........................ผู้รับคําขอ 
หลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง 
วันที่..................................................



คําเตือน 
 

  ผู้จัดการหรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการนําคนต่างมาทํางานกับนายจ้างในประเทศผู้ใด 
ไม่แสดงบัตรประจําตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง เมื่อออกไปปฏิบัติงานนอกสํานักงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
สองหมื่นบาท ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

๓. พร้อมกับคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  ๓.๑ สําเนาใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ เลขที่ นจ. ....../..... 
  ๓.๒ บัญชีรายช่ือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
  ๓.๓ บัตรประจําตัวประชาชน 
  ๓.๔ รูปถ่ายคร่ึงตัวของลูกจ้าง หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด ๔X๖ เซนติเมตร 
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จํานวน ๓ รูป 
  ๓.๕ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม 
ที่รับรองว่าลูกจ้างไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางาน
กับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๓.๖ อ่ืน ๆ ......................................................................................................................... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                               ลายมือช่ือ...................................................ผู้รับอนุญาต 

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

             

หมายเหตุ : ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง      หน้าข้อความท่ีต้องการ 
 



๓ 
 

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

              วันที่.................................................... 
        
คําสั่งอธิบดี 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
             (ลายมือช่ือ)....................................................  
  (..................................................) 
            อธิบดีกรมการจัดหางาน 

               วันที่.................................................... 
 
 
หมายเหตุของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  ผู้ย่ืนคําขอได้ชําระค่าธรรมเนียมแล้ว ตามใบรับเงิน เล่มที่.......................เลขที่......................

ลงวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 
             (ลายมือช่ือ).................................................... 
  (..................................................) 
       ตําแหน่ง .................................................... 

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



 แบบ นจ. ๑๕ 
 

 
 
 

 
คําขอใบแทนบัตรประจาํตัว 

ผู้จัดการหรือลูกจ้างซ่ึงทําหน้าท่ีเก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
            

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

  ๑. ข้าพเจ้า................................................................................................................................. 
  ผู้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ ใบอนุญาตเลขที่ นจ. ...../..... 
  ผู้จัดการ 
  ลูกจ้าง  
เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจําตัวประชาชน..........................................สํานักงานต้ังอยู่เลขที่.........................
หมู่ที่........ตรอก/ซอย.....................................ถนน......................................ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.....................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................................                           

 ๒. ข้าพเจ้าประสงค์ขอใบแทนบัตรประจําตัว 
 ๒.๑ ผู้จัดการ  นาย/นาง/นางสาว...................................................................................... 
  ๒.๒ ลูกจ้าง  
 (๑) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
 (๒) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
 (๓) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
 (๔) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
 (๕) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
 (๖) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
 (๗) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
 (๘) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
 (๙) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... 
 (๑๐) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................ 
 
 

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



คําเตือน 
 

ผู้รับอนุญาตนําคนต่างมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ ผู้จัดการหรือลูกจ้างผู้ใดไม่ยื่นคําขอ 
รับใบแทนบัตรประจําตัวผู้จัดการหรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา ๔๘ (๓) หรือมาตรา ๕๐ แห่งพระราชกําหนดการนํา
คนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

๓. พร้อมกับคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  ๓.๑ สําเนาใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ เลขที่ นจ. ....../..... 
  ๓.๒ สําเนาหนังสือรับจดทะเบียนลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการนําคนต่างด้าวมาทํางาน
กับนายจ้างในประเทศ 
  ๓.๓ บัตรประจําตัวประชาชน 
  ๓.๔ รูปถ่ายคร่ึงตัวของลูกจ้าง หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด ๔X๖ เซนติเมตร 
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จํานวน ๓ รูป 
  ๓.๕ ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม 
ที่รับรองว่าลูกจ้างไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางาน
กับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๓.๖ อ่ืน ๆ ......................................................................................................................... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

             
หมายเหตุ : ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง      หน้าข้อความท่ีต้องการ 
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บันทึกความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
    
              (ลายมือช่ือ)..................................................  
  (..................................................) 
       ตําแหน่ง .................................................... 

              วันที่..................................................... 
       
คําสั่งอธิบดี 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
             (ลายมือช่ือ)....................................................  
  (..................................................) 
            อธิบดีกรมการจัดหางาน 

               วันที่.................................................... 
 
 
หมายเหตุของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  ผู้ย่ืนคําขอได้ชําระค่าธรรมเนียมแล้ว ตามใบรับเงิน เล่มที่.......................เลขที่......................

ลงวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 
             (ลายมือช่ือ).................................................... 
  (..................................................) 
       ตําแหน่ง ..................................................... 

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



แบบบัตรประจําตัว 
 
 

                     ด้านหน้า                                                                                     ด้านหลัง 
                                             
 
                                          
                                                          
 
 
 
 
                                                    
 
                     
                     
 
                             
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ นจ. ๑๖ 

 
บัตรประจําตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................... 
ลายมือชื่อผู้ถือบัตร 

ชื่อ-นามสกุล................................................................................. 
แสดงว่าเป็น................................................................................. 
..................................................................................................... 
ของบริษัทนําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศ
..................................................................................................... 

เลขที่.............................................................................................. 
ชื่อ-นามสกุล................................................................................... 
แสดงว่าเป็น ผู้จัดการ/ลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการนําคนต่างด้าว
มาทํางานกับนายจ้างในประเทศ 
ของบริษัทนําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศ………………………….. 
………………..………………………………………………………………….......... 
ใบอนุญาตเลขที่ นจ. .................................../................................. 
สํานักงานอยู่เลขที่........................................................หมู่ที่........... 
ตรอก/ซอย...................................ถนน........................................... 
ตําบล/แขวง.................................................................................... 
อําเภอ/เขต..................................................................................... 
จังหวัด............................................................................................ 
รหัสไปรษณีย์.................................................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................................... 
ออกให้ ณ วันที่............................................................................... 
ใช้ได้จนถึงวันที่............................................................................... 
 
 

      ลายมือชื่อ........................................................ 
(.......................................................) 

อธิบดีกรมการจัดหางาน 

 
 

ติดรูปขนาด 
๔x๖ เซนติเมตร 

ประทับตรา 
กรมการจัดหางาน 
 

๑๐ ซม.  ๑๐ ซม. 

๑๕ ซม. 


