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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอย้ายสานักงานจัดหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ
: กรณีย้ายนอกเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

หมวดหมู่กระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตย้ายสานักงาน การ
ตั้งสานักงานชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต พ.ศ. 2545
- ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกาหนดสถานที่ซึ่งห้ามจัดตั้งสานักงานจัดหางาน
พ.ศ. 2538
ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดในกฎหมาย
- 30 วัน (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
อาคารสานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณภายใน
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2245 6496
(กรณีสานักงานจัดหางานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร)
สานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผู้รับอนุญาตตัง้ สานักงานอยู่

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

2/3

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานใดประสงค์จะย้ายที่ตั้งสานักงานจัดหางาน ต้องดาเนินการยื่นคาขอ ตามแบบ
จง.13 ต่อนายทะเบียนจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานของผู้รับอนุญาตตั้งอยู่ เพื่อพิจารณาอนุญาตย้าย ก่อนที่
จะไปดาเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับกระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่ องไม่ส มบู ร ณ์ เป็ น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้ าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

- สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- สานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วัน)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร
และออกหนังสือถึงนายทะเบียนจัดหางานแห่ง
ท้องที่ที่สานักงานจะไปตั้งใหม่
(ระยะเวลา 3 วัน)

3. จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์เพื่อ
ตรวจสอบสถานที่แห่งใหม่
(ระยะเวลา 7 วัน)

4. สานักงานจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานจะไป
ตั้งใหม่ตรวจสอบสถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่
(ระยะเวลา 7 วัน)

หมายเหตุ : นับรวมระยะเวลาการนัดหมายเข้า
ตรวจสอบสถานที่ตั้งสานักงานจัดหางานแห่งใหม่

- สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
- สานักงานจัดหางานจังหวัด
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ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

5. รวบรวมเอกสารหลักฐาน / บันทึกการเปลี่ยน
แปลงใบอนุญาต บัตรประจาตัวผู้จัดการ ลูกจ้าง
และตัวแทนจัดหางาน / เสนอความเห็นนาย
ทะเบียนจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานจะไป
ตั้งใหม่
(ระยะเวลา 7 วัน)

6. นายทะเบียนจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานจะ
ไปตั้งใหม่พิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต บัตร
ประจาตัวผู้จัดการ ลูกจ้างและตัวแทนจัดหางาน
(ระยะเวลา 3 วัน)

7. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาดาเนินการรวม 28 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

คาขอย้ายสานักงานจัดหางาน (แบบ จง.13) จานวน 1 ฉบับ
สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่ จานวน 1 ชุด
แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่โดยสังเขป จานวน 1 ฉบับ
รูปถ่ายตัวอาคารสานักงานแห่งใหม่ทั้งภายในและภายนอก จานวน 1 ชุด
ใบอนุญาตจัดหางานฉบับจริง / บัตรประจาตัวผู้จัดการ ผู้รับอนุญาต ลูกจ้าง และตัวแทนจัดหางานที่
นายทะเบียนจัดหางานได้ออกให้ จานวน 1 ชุด
6. หนังสือมอบอานาจกรณีผู้รับอนุญาตไม่ได้มายื่นเอกสารด้วยตนเอง ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อม
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ จานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
- ค่าคาขอ ฉบับละ 10 บาท
- ค่าธรรมเนียม ครั้งละ 400 บาท
ช่องทางการร้องเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2245 0964, 0 2248 2278
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- คาขอย้ายสานักงานจัดหางาน (แบบ จง.13)

