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คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การขอตั้งสานักงานจัดหางานในประเทศชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

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
- ภายใน 30 วัน (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544)
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ถนนท่าเรือ ตาบลไสไทย อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. 0 7562 1279 /0 7562 1527 โทรสาร 0 7562 1112

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

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
กรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจป้องกันได้ ทาให้ไม่สามารถดาเนินธุรกิจจัดหางาน ณ
ที่ตั้งสานักงานฯ ที่นายทะเบียนอนุญาตได้ ผู้รับอนุญ าตจัดหางานฯ ประสงค์จะตั้ง สานักงานชั่วคราวนอกเขต
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ท้องที่ที่ได้รับอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียนจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานจัดหางานของผู้รับอนุญาตตั้งอยู่
โดยให้ระบุเหตุแห่งความจาเป็นด้วย
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จ ะจัดทาบันทึ ก ความบกพร่อ งของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

(ระยะเวลา 1 วัน)

2. เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร
และออกหนังสือถึงนายทะเบียนแห่งท้องที่
ที่จะไปตั้งสานักงานชั่วคราวเพื่อตรวจสอบ
สถานที่ที่ผู้ยื่นคาขอประสงค์จะขอตั้งสานักงาน
ชั่วคราว และเสนอความเห็น

- สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

(ระยะเวลา 3 วัน)

3. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้นายทะเบียนแห่ง
ท้องที่ที่จะไปตั้งสานักงานชั่วคราว
(ระยะเวลา 7 วัน)

4. นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะไปตั้งสานักงาน
ชั่วคราวตรวจสอบสถานที่ตั้งสานักงานชั่วคราว
/ เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนผู้รับคาขอ
(ระยะเวลา 7 วัน)

หมายเหตุ : นับรวมระยะเวลาการนัดหมายเข้า
ตรวจสอบสถานที่ตั้งสานักงานจัดหางานชั่วคราว

- สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
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ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

5. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์คืนให้นายทะเบียน
จัดหางานผู้รับคาขอ
(ระยะเวลา 7 วัน)

6. รวบรวมเอกสารหลักฐานและผลการตรวจสอบ/
เสนอความเห็นนายทะเบียนผู้รับคาขอพิจารณา

- สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

(ระยะเวลา 3 วัน)

7. นายทะเบียนจัดหางานผู้รับคาขอพิจารณา /
ลงนามในใบอนุญาต

- สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

(ระยะเวลา 2 วัน)

8. ผู้รับบริการชาระค่าธรรมเนียม / รับหนังสือแจ้ง
ผลการอนุญาต/ไม่อนุญาต

- สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

คาขอตั้งสานักงานจัดหางานชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต.แบบ จง) 14( จานวน 1 ฉบับ
สาเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ตั้งสานักงานชั่วคราว จานวน 1 ชุด
แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสานักงานชั่วคราวโดยสังเขป จานวน 1 ฉบับ
รูปถ่ายตัวอาคารสานักงานชั่วคราวทั้งภายในและภายนอก จานวน 1 ชุด
ใบอนุญาตจัดหางานฉบับจริง / บัตรประจาตัวผู้รับอนุญาต ผู้จัดการ ลูกจ้างและตัวแทนจัดหางาน
จานวน 1 ชุด
6. รูปถ่ายอาคารสานักงานเดิมทั้งภายในและภายนอก หรือหลักฐานอันแสดงถึงเหตุจาเป็นหรือพฤติการณ์
นอกเหนือไม่สามารถป้องกัน หรือคาดการณ์ล่วงหน้า อันทาให้ไม่สามารถใช้สถานที่เดิมได้ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียม
- ค่าคาขอ (แบบ จง.14) ฉบับละ 10 บาท
- ค่าธรรมเนียม ครั้งละ 400 บาท
ช่องทางการร้องเรียน
1) สานักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนท่าเรือ อาเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ 81000 โทรศัพท์ 0 7562 1279 / 0 7562 1527 โทรสาร 0 7562 1112
2) กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2245 0964 / 0 2248 2278 /
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สายด่วน 1694
3) ศูนย์ดารงธรรม ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ถนนอุตรกิจ ตาบลปากน้า อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ 0 7562 7937
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/ ตู้ ปณ. 1111 ( เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) เลขที่ 99 หมู่ 4
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900
- สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดกระบี่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน (ชั้น 2) ถนนท่าเรือ ตาบลไสไทย
อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทรศัพท์ 0 7562 2306-7
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- คาขอตั้งสานักงานจัดหางานชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต (แบบ จง.14)

