คู่มอื บริการประชาชน
กระบวนงาน
- การขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตจัดหาน
- ขอย้าย สนง.จัดหางาน(ในเขต/นอกเขต)
- การขอจดทะเบียนลูกจ้าง
- การขอมีบตั ร/ใบแทนบัตรประจําตัว
ผูร้ ับอนุญาตลูกจ้าง หรือตัวแทน
- การขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางาน
ของผูร้ ับอนุญาตจัดหางานในประเทศ

คู่มอื บริการประชาชน
กระบวนงาน
การขอต่ออายุใบอนุญาต
จัดหางานให้คนหางานทํา
ในประเทศ

คู่มอื บริการประชาชน
กระบวนงาน
การขอเปลี่ยนผูจ้ ัดการ
ของสํานักงานจัดหางานในประเทศ

คู่มอื บริการประชาชน
กระบวนงาน
การขอแจ้งข้อความโฆษณา
การจัดหางงาน ของผูร้ บั อนุญาต
จัดหางานในประเทศ

คู่มอื บริการประชาชน
กระบวนงาน
การขอตั้ง
สํานักงานจัดหางานในประเทศ
ชั่วคราว นอกเขตท้องที่
ที่ได้รับอนุญาต

คู่มอื บริการประชาชน
กระบวนงาน
การขอเปลี่ยนหลักประกัน
ของผูร้ ับอนุญาต
จัดหางานในประเทศ

คู่มอื บริการประชาชน
กระบวนงาน
- การขอรับใบอนุญาตทํางาน
- การต่ออายุใบอนุญาตทํางาน
- การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน
- การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิม่
ประเภท หรือลักษณะงาน นายจ้าง
หรือสถานที่ทาํ งาน หรือเงื่อนไข
ของคนต่างด้าวระดับฝี มือ
(ชํานาญการ)

คู่มอื บริการประชาชน
กระบวนงาน
การขอรับใบอนุญาตทํางานของ
คนต่างด้าวภายใต้การเคลื่อนย้าย
แรงงานฝี มือเสรีอาเซียน
ตามข้อตกลง MRAs

คู่มอื บริการประชาชน
กระบวนงาน
- การขอรับใบอนุญาตทํางาน
- การต่ออายุใบอนุญาตทํางาน
- การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน
- การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิม่
ประเภท หรือลักษณะงาน นายจ้าง
หรือสถานที่ทาํ งาน หรือเงื่อนไข
ของคนต่างด้าวระดับฝี มือ
(ชํานาญการ)

คู่มอื บริการประชาชน
กระบวนงาน
การขอรับใบอนุญาตทํางานของ
คนต่างด้าวภายใต้การเคลื่อนย้าย
แรงงานฝี มือเสรีอาเซียน
ตามข้อตกลง MRAs

คู่มอื บริการประชาชน
กระบวนงาน
- การขอรับใบอนุญาตทํางาน
- การต่ออายุใบอนุญาตทํางาน
- การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน
- การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิม่
ประเภท หรือลักษณะงาน นายจ้าง
หรือสถานที่ทาํ งาน หรือเงื่อนไข
ของคนต่างด้าวระดับฝี มือ
(ชํานาญการ)

คู่มอื บริการประชาชน
กระบวนงาน
การขอรับใบอนุญาตทํางานของ
คนต่างด้าวภายใต้การเคลื่อนย้าย
แรงงานฝี มือเสรีอาเซียน
ตามข้อตกลง MRAs

คู่มอื บริการประชาชน
กระบวนงาน
- การขอรับใบอนุญาตทํางาน
- การต่ออายุใบอนุญาตทํางาน
- การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน
- การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิม่
ประเภท หรือลักษณะงาน นายจ้าง
หรือสถานที่ทาํ งาน หรือเงื่อนไข
ของคนต่างด้าวระดับฝี มือ
(ชํานาญการ)

คู่มอื บริการประชาชน
กระบวนงาน
การขอรับใบอนุญาตทํางานของ
คนต่างด้าวภายใต้การเคลื่อนย้าย
แรงงานฝี มือเสรีอาเซียน
ตามข้อตกลง MRAs

คู่มอื บริการประชาชน
กระบวนงาน
- การขอรับใบอนุญาตทํางาน
- การต่ออายุใบอนุญาตทํางาน
- การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน
- การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิม่
ประเภท หรือลักษณะงาน นายจ้าง
หรือสถานที่ทาํ งาน หรือเงื่อนไข
ของคนต่างด้าวระดับฝี มือ
(ชํานาญการ)

คู่มอื บริการประชาชน
กระบวนงาน
การขอรับใบอนุญาตทํางานของ
คนต่างด้าวภายใต้การเคลื่อนย้าย
แรงงานฝี มือเสรีอาเซียน
ตามข้อตกลง MRAs
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอืน่
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การลงทุนหรือกฎหมายอื่น
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ที่อยู 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 - 7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เปนคนตางดาวเขามาทํางานในราชอาณาจักร ไดรับสิทธิพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
กฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและกฎหมายวาดวยปโตรเลียม และไดรับการขยาย
ระยะเวลาการทํางานตามกฎหมายนั้นๆ
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หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25 คํา
ขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

1 วันทําการ

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา / สรุป
ความเห็นตอนายทะเบียน

1 วันทําการ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณา / ลง
นามในใบอนุญาตทํางาน

1 วันทําการ

-

ผูร ับบริการรับใบอนุญาต
ทํางาน

0 วันทําการ

2)

4)

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร
1)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

-

-

-

-
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14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

ที่

1)

2)

3)

ที่

1)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
หนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
1
1
หรือใบสําคัญ
ประจําตัวคนตาง
ดาวและใบสําคัญ
ถิ่นที่อยู พรอม
สําเนา
สําเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
รับรองการจด
การคา
ทะเบียนนิติบุคคล
(ไมเกิน 6 เดือน)
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ
15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
แบบรายละเอียด สํานักงานจัดหางาน 1
0
ประกอบหนังสือ จังหวัดนครสวรรค
แจงการอนุญาต
ตามมาตรา 12
แหง พ.ร.บ.การ
ทํางานของคน
ตางดาว พ.ศ.
2551

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

ชุด

-

ฉบับ

(กรณีคนตางดาว
ไมมายื่นเอกสาร
ดวยตนเอง)

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-
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ที่
2)

3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
ใบอนุญาตทํางาน สํานักงานจัดหางาน 1
0
จังหวัดนครสวรรค

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

หนังสือที่แสดงวา ไดรับอนุญาตให
ขยายระยะเวลา
ทํางานจาก
สํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
(B.O.I) หรือ การ
นิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
(IEAT)
หนังสือมอบ
อํานาจจากคน
ตางดาวติดอากร
แสตมป 10 บาท
1 ฉบับ และ
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ
คนไทยจํานวน 1
ฉบับ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ชุด

(กรณีคนตางดาว
ไมมายื่นเอกสาร
ดวยตนเอง)

16. คาธรรมเนียม
1) ไมมคี า ธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
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2)
3)

อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 -7
ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
แบบรายละเอียดประกอบหนังสือแจงการอนุญาตตามมาตรา 12 แหง พ.ร.บ.การทํางานของคนตาง
ดาว พ.ศ. 2551
2)
หนังสือมอบอํานาจ
19. หมายเหตุ

วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

16/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวตามมาตรา 13
แหงพระราชบัญญัตกิ ารทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2554
2) พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออ
ใบอนุญาตและการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ที่อยู 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค โทรศัพท 0 5625 7036 -7 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คนตางดาวผูรับใบอนุญาตทํางานประสงคจะทํางานตอไป ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียนกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยสามารถยื่นคําขอไดกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 30 วัน เมื่อยื่นคําขอแลวใหผูขอตออายุ
ใบอนุญาตทํางานไปพลางกอนได จนกวานายทะเบียนจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต และการตออายุ
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ใบอนุญาตใหตอไดครั้งละไมเกิน 2 ป

หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25 คําขอ
ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

1 วันทําการ

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา / สรุป
ความเห็นตอนายทะเบียน

1 วันทําการ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณา / ลง
นามในใบอนุญาตทํางาน

1 วันทําการ

1)

2)
3)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด

หมายเหตุ

-

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หรือ หนังสือไมอนุญาต
ทํางาน
4)

ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาต

0 วันทําการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
นครสวรรค

หมายเหตุ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่

1)

2)
3)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
คําขอรับ
สํานักงานจัดหางาน 1
0
ใบอนุญาตทํางาน จังหวัดนครสวรรค
ของคนตางดาว
ตามมาตรา 13
(แบบ ตท.7)
ใบอนุญาตทํางาน สํานักงานจัดหางาน 1
1
จังหวัดนครสวรรค
สําเนาเอกสาร
0
1
รับรองวุฒิ

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ฉบับ

-

ชุด

-
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ที่

4)

5)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
การศึกษา หรือ
หนังสือรับรอง
ของผูซึ่งเคยเปน
นายจางระบุ
รายละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะ
ของงานและ
ระยะเวลาการ
ทํางานที่ผูยื่นคํา
ขอเคยทํางานดวย
หรือหนังสือ
รับรองของผูซึ่งจะ
เปนนายจางแสดง
วาผูยื่นคําขอเปน
ผูมีความรูและ
ประสบการณ
เหมาะสมกับงาน
ที่ขอรับ
ใบอนุญาต
หนังสือรับรอง
1
0
การจางของผูซึ่ง
จะเปนนายจาง
โดยระบุเหตุผลที่
ไมจางบุคคล
สัญชาติไทย
ทํางาน พรอม
หลักฐานประกอบ
เหตุผลดังกลาว
ตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ประจําตัว
ประชาชนของ

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

ฉบับ

(กรณีนายจางเปน
คนไทย)
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ที่

6)

7)

8)

9)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
นายจาง
สําเนาทะเบียน
บานของนายจาง
สําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือ
สําเนาใบสําคัญ
ถิ่นที่อยูของ
นายจาง
กรณีนายจางเปน
คนตางดาว ให
แนบสําเนา
ใบอนุญาตทํางาน
ของนายจาง หรือ
หากนายจางไมได
ทํางาน
ในประเทศไทย
และไมมี
ใบอนุญาตทํางาน
ตองให Notary
Public และ
สถานทูตไทย
รับรองการมอบ
อํานาจให
กรรมการหรือ
บุคคลใดบุคคล
หนึ่งลงนามแทน
จํานวน 1 ชุด
ใบรับรองแพทย
ซึ่งรับรองวาคน
ตางดาวไมมี
ลักษณะตองหาม
ตามกฎกระทรวง

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจางเปน
คนไทย)
(กรณีนายจางเปน
ตางดาวบุคคล
ธรรมดา)

-

0

0

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

(ไมเกิน 1 เดือน
หรือตามที่แพทย
ระบุ)
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รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
กําหนดลักษณะ
ตองหามของคน
ตางดาวซึ่งจะ
ขอรับใบอนุญาต
ทํางาน
แผนที่แสดงที่ตั้ง
10) ของสถานที่
ทํางาน
สําเนาหนังสือของ
สวนราชการที่
รับรองวาผูยื่นคํา
ขอเปนคนตาง
ดาวที่ถูกเนรเทศ
ตามกฎหมายวา
ดวย การเนรเทศ
11)
ซึ่งไดรับการผอน
ผันใหไปประกอบ
อาชีพ ณ ที่แหง
ใดแทนการ
เนรเทศหรืออยู
ระหวางรอการ
เนรเทศ
สําเนาใบสําคัญ
ประจําตัวของคน
ตางดาวตาม
กฎหมายวาดวย
12)
การทะเบียนคน
ตางดาว
ที่

13)

สําเนาหลักฐาน
แสดงสถานที่อยู

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(กรณีเปนคนตาง
ดาวถูกเนรเทศตาม
กฎหมายวาดวย
การเนรเทศ)

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีเปนคน ตาง
ดาวที่ถูกถอน
สัญชาติตาม
ประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 337
ลงวันที่ 13
ธันวาคม
พ.ศ.2515)
(กรณีเปนคนตาง
ดาวที่ถูกเนรเทศ
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ที่

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

กรมการปกครอง
สําเนาบัตร
ประจําตัวคนซึ่ง
ไมมีสัญชาติไทย
หรือสําเนาบัตร
ประจําตัวบุคคลที่
14) ไมมีสถานะทาง
ทะเบียน

0

1

ฉบับ

สําเนาหนังสือ
อนุญาตใหออก
นอกเขตที่พัก
อาศัยหรือเขต
15) พื้นที่ออกบัตร
เปนการชั่วคราว
ของนายอําเภอ
หรือผูวาราชการ
จังหวัด
หนังสือมอบ
16)
อํานาจจากคน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

0

0

ฉบับ

หมายเหตุ
ตามกฎหมายวา
ดวยการเนรเทศ
หรือเปนคนตาง
ดาวที่ถูกถอน
สัญชาติตาม
ประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 337
ลงวันที่ 13
ธันวาคม
พ.ศ.2515)
(กรณีเปนคนตาง
ดาวซึ่งเกิดใน
ราชอาณาจักรแต
ไมไดรับสัญชาติ
ไทย ตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 337 ลง
วันที่ 13 ธันวาคม
พ.ศ.2515
หรือตามกฎหมาย
วาดวยสัญชาติ)
(กรณีที่เปนการขอ
อนุญาตทํางาน
นอกเขตที่พักอาศัย
หรือเขตพื้นที่ออก
บัตรเปนการ
ชั่วคราว)

(กรณีคนตางดาว
ไมมายื่นดวย
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รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ตางดาวติดอากร
แสตมป 10 บาท
จํานวน 1 ฉบับ
และสําเนาบัตร
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ
คนไทย จํานวน 1
ชุด
(กรณีนายจางเปน
สถาน
ประกอบการ
เอกชน นิติบุคคล
ในประเทศไทย
บริษัทจํากัด /
17) หางหุนสวน
จํากัด) สําเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล พรอม
วัตถุประสงค ไม
เกิน 6 เดือน
(กรณีนายจางเปน
สถาน
ประกอบการ
เอกชน นิติบุคคล
ที่จดทะเบียนใน
ตางประเทศ)
18)
สําเนาหนังสือ
รับรองขอความที่
นายทะเบียนเก็บ
รักษาไวตาม
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ตนเอง)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

0

1

ชุด

-

-

0

1

ฉบับ

-

9/13

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ธุรกิจของคนตาง
ดาว พ.ศ. 2542
ไมเกิน 6 เดือน
(กรณีนายจางเปน
สถาน
ประกอบการ
เอกชน นิติบุคคล
19) ที่จดทะเบียนใน
ตางประเทศ)
สําเนาใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว
(กรณีนายจางเปน
หนวยราชการ /
รัฐวิสาหกิจ /
มหาวิทยาลัย
รัฐบาล) หนังสือ
รับรองจากสวน
ราชการ/
20)
รัฐวิสาหกิจ /
มหาวิทยาลัย
รัฐบาลซึ่งระบุชื่อ
คนตางดาว
ตําแหนง
ระยะเวลาการ
จาง
(กรณีนายจางเปน
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนรัฐบาล)
21)
หนังสือรับรอง
จากสวนราชการ
ตนสังกัด
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
(สํานักงาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน, เขต
การศึกษา,
สํานักงานเขต) ซึ่ง
ระบุชื่อคนตาง
ดาว ตําแหนงงาน
ระยะเวลาการ
จาง
(กรณีนายจางเปน 0
1
โรงเรียนเอกชน)
สําเนาใบอนุญาต
22)
ใหจัดตั้งโรงเรียน
ที่

(กรณีนายจางเปน มหาวิทยาลัย
เอกชน) สําเนา
หนังสือการจัดตั้ง
23)
มหาวิทยาลัยและ
คําสั่งแตงตั้งผูมี
อํานาจลงนาม
ของมหาวิทยาลัย
(กรณีนายจางเปน มูลนิธิ สมาคม
หรือองคการ)
สําเนาหนังสือ
24) รับรองการจัดตั้ง
มูลนิธิ สมาคม
หรือองคการ
พรอม
วัตถุประสงค

หนวยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(หากมีการ
เปลี่ยนแปลงให
แนบสําเนา
ใบอนุญาตตางๆ ที่
เกี่ยวของ จํานวน
1 ชุด)
-

0

1

ชุด

-
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รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ขอบังคับ และ
สําเนาแตงตั้ง
คณะกรรมการที่
เปนปจจุบนั
(กรณีนายจางเปน
มูลนิธิ สมาคม
25) หรือองคการ)
หนังสือรับรอง
จากสวนราชการ
(กรณีนายจางเปน
บุคคลธรรมดา)
26)
สําเนาใบทะเบียน
พาณิชย
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีเปนองคกร
เอกชน
ตางประเทศ)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

0

1

ฉบับ

-

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม 100 บาท
2) (ก) คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตทํางานสําหรับอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร
ใบอนุญาตทีม่ ีอายุไมเกิน 3 เดือน
คาธรรมเนียม 225 บาท
3) (ข) คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตทํางานสําหรับอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร
ใบอนุญาตทีม่ ีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
คาธรรมเนียม 450 บาท
4) (ค) คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตทํางานสําหรับอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร
ใบอนุญาตทีม่ ีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
คาธรรมเนียม 900 บาท
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5)

6)

7)

8)

9)

คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตทํางานสําหรับอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร
ใบอนุญาตทีม่ ีอายุเกิน 1 ป ใหชาํ ระคาธรรมเนียมสําหรับระยะเวลาทีเ่ กิน 1 ป เพิม่ ขึน้ ตามอัตราในขอ
(ก) (ข) หรือ (ค)
คาธรรมเนียม 0 บาท
(ก) คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตทํางานสําหรับสาขาอาชีพอืน่ นอกจากอาชีพรับจางทํางานใน
บานและอาชีพกรรมกร ใบอนุญาตที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน
คาธรรมเนียม 750 บาท
(ข) คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตทํางานสําหรับสาขาอาชีพอืน่ นอกจากอาชีพรับจางทํางานใน
บานและอาชีพกรรมกร ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
คาธรรมเนียม 1,500 บาท
(ค) คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตทํางานสําหรับสาขาอาชีพอืน่ นอกจากอาชีพรับจางทํางานใน
บานและอาชีพกรรมกร ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
คาธรรมเนียม 3,000 บาท
คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตทํางานสําหรับสาขาอาชีพอืน่ นอกจากอาชีพรับจางทํางานในบาน
และอาชีพกรรมกร ใบอนุญาตทีม่ ีอายุเกิน 1 ป ใหชาํ ระคาธรรมเนียมสําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ป
เพิม่ ขึน้ ตามอัตราในขอ (ก) (ข) หรือ (ค)
คาธรรมเนียม 0 บาท

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 -7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7)

19. หมายเหตุ
1) กรอกแบบเปนภาษาไทย เอกสารที่เปนภาษาตางประเทศใหจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยและรับรอง
ความถูกตองโดยผูมีใบอนุญาต/หนวยราชการ
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2) สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจาง ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) หรือผูรับ
มอบอํานาจ
- เอกสารของคนตางดาว ใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ

วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

16/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-

1/14

คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวระดับฝมือ ชํานาญการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวระดับฝมือ ชํานาญการ
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552
2) พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
3) กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2554
4) ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.
2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การอ
ใบอนุญาตและการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ที่อยู 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 - 7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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คนตางดาวผูรับใบอนุญาตทํางานประสงคจะทํางานตอไป ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียนกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยสามารถยื่นคําขอไดกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 30 วัน เมื่อยื่นคําขอแลว ให ผูขอตออายุ
ใบอนุญาตทํางานไปพลางกอนได จนกวานายทะเบียนจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต และการตออายุ
ใบอนุญาตใหตอไดครั้งละไมเกิน 2 ป

หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25 คําขอ
ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

1 วันทําการ

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา / สง
ตรวจสอบ(ถามี) / สรุป
ความเห็นตอนายทะเบียน

1 วันทําการ

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

-

(กรณีสงตรวจสอบ
ใชเวลา 5 วันทํา
การ)
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การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณา / ลง 1 วันทําการ
นามในใบอนุญาตทํางานหรือ
หนังสือไมอนุญาตทํางาน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาต

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

ที่

3)

4)

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

0 วันทําการ

หมายเหตุ

-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ

ที่
1)

2)

3)

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ใบอนุญาตทํางาน สํานักงานจัดหางาน 1
0
ชุด
จังหวัดนครสวรรค
หนังสือเดินทาง
1
1
ชุด
หรือใบสําคัญถิ่นที่
อยูและใบสําคัญ
ประจําตัวคนตาง
ดาว
สําเนาใบอนุญาต 0
1
ฉบับ
ประกอบวิชาชีพใน
กรณีที่เปนการ
ประกอบวิชาชีพที่
กฎหมายกําหนดให
ตองไดรับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ
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ที่

4)

5)

ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
ใบรับรองแพทย ซึ่ง 1
0
รับรองวาคนตาง
ดาวไมมีลักษณะ
ตองหามตาม
กฎกระทรวง
กําหนดลักษณะ
ตองหามของคน
ตางดาวซึ่งจะขอรับ
ใบอนุญาติทํางาน
พ.ศ. 2552
หนังสือมอบอํานาจ 0
0
จากคนตางดาว
ติดอากรแสตมป
10 บาท จํานวน 1
ฉบับ และสําเนา
บัตรประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจคน
ไทย จํานวน 1
ฉบับ
15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
เพิม่ เติม
ฉบับจริง
สําเนา
ผูออกเอกสาร
คําขอตออายุ
สํานักงานจัดหา 1
0
ใบอนุญาตทํางาน งานจังหวัด
ตามมาตรา 23
นครสวรรค
(แบบ ตท.5)
สําเนาหลักฐาน
0
1
การศึกษาและ
ประสบการณการ
ทํางาน กรอกขอมูล
ตามแบบที่กําหนด

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(ไมเกิน 1 เดือน
หรือตามที่แพทย
ระบุ)

ชุด

(กรณีคนตางดาว
ไมมายื่นดวย
ตนเอง)

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

ชุด

-
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ที่

3)

4)

5)

รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
เอกสารตามเงื่อนไข
ที่กําหนดใน
ใบอนุญาตทํางาน
(ถามี)
หนังสือรับรองการ
จาง
(กรณีนายจางเปน
คนไทย) สําเนา
บัตรประชาชนของ
นายจาง หรือหาก
เปนสวนราชการ ให
แนบสําเนาบัตร
ขาราชการ
(กรณีนายจางเปน
คนตางดาว) ใหแนบ
สําเนาใบอนุญาต
ทํางานของนายจาง

หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ผูออกเอกสาร
1
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง 0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(หากนายจางไมได
ทํางานในประเทศ
ไทยและไมมี
ใบอนุญาตทํางาน
ตองให Notary
Public และ
สถานทูตไทย
รับรองการมอบ
อํานาจใหกรรมการ
หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งลงนาม
แทน)

หนังสือมอบอํานาจ จากนายจาง ติด
อากรแสตมป 10
บาท จํานวน 1
ฉบับ และสําเนา

0

0

ชุด

-

6)

7)
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รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
บัตรประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจคน
ไทย จํานวน 1 ฉบับ
(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย บริษัท
จํากัด และหาง
8) หุนสวนจํากัด)
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
พรอมวัตถุประสงค
(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย บริษัท
9)
จํากัด) สําเนาบัญชี
รายชื่อผูถือหุน
(บอจ.5)
(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย บริษัท
จํากัด และหาง
หุนสวนจํากัด) กรณี
ที่ทุนจดทะเบียนไม
เพียงพอตอการ
10)
พิจารณาหรือที่
นอกเหนือจากการ
พิจารณาทุนจด
ทะเบียนชําระแลว
ใหใชสําเนาเอกสาร
ตามระเบียบ
กรมการจัดหางาน
ที่

หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมพัฒนาธุรกิจ 0
การคา

1

ชุด

(ไมเกิน 6 เดือน)

-

0

1

ชุด

(ไมเกิน 6 เดือน)

-

0

1

ชุด

-
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ที่

11)

12)

13)

14)

รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
วาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณา
อนุญาตการทํางาน
ของคนตางดาว
พ.ศ. 2552
(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคล
ตางประเทศ) สําเนา
หนังสือรับรอง
ขอความที่นาย
ทะเบียนเก็บรักษา
ไวตาม
พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว พ.ศ.
2542
(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคล
ตางประเทศ) สําเนา
ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจของคนตาง
ดาว
(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคล
ตางประเทศ) สําเนา
หลักฐานการนําเงิน
จากตางประเทศเขา
มาลงทุนในประเทศ
ไทย (ใบธุรกรรม
ทางการเงิน, ใบโอน
เงิน เปนตน)
(กรณีนายจางเปน

หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

(ไมเกิน 6 เดือน)

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

-

0

1

ชุด

(กรณีเขามาดําเนิน
ธุรกิจในประเทศ
ไทยกอนวันที่ 30
ตุลาคม 2545 ให
แนบสําเนารายการ
เคลื่อนไหวทาง
บัญชีของธนาคาร
ยอนหลัง 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด)
-
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รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
เพิม่ เติม
ฉบับจริง
สําเนา
ผูออกเอกสาร
นิติบุคคล
ตางประเทศ) กรณี
ที่ทุนจดทะเบียนไม
เพียงพอตอการ
พิจารณา หรือที่
นอกเหนือจากการ
พิจารณาทุนจด
ทะเบียนชําระแลว
ใหใชสําเนาเอกสาร
ตามระเบียบ
กรมการจัดหางาน
วาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณา
อนุญาตการทํางาน
ของคนตางดาว
พ.ศ. 2552
(กรณีนายจางเปน 1
0
หนวยราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/
มหาวิทยาลัย
รัฐบาล) หนังสือ
รับรองจากสวน
15)
ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/
มหาวิทยาลัยรัฐบาล
ซึ่งระบุชื่อคนตาง
ดาว ตําแหนง
ระยะเวลาการจาง
(กรณีนายจางเปน 1
0
สถาบันการศึกษา
16)
โรงเรียนรัฐบาล)
หนังสือรับรองจาก
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
จากสวนราชการตน
สังกัด (สํานักงาน
การศึกษาขึ้น
พื้นฐาน, เขต
การศึกษา,
สํานักงานเขต) ซึ่ง
ระบุชื่อคนตางดาว
ตําแหนงงาน
ระยะเวลาการจาง
(กรณีนายจางเปน
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนรัฐบาล)
สําเนาสัญญาจาง
(กรณีนายจางเปน
โรงเรียนเอกชน)
หนังสือแตงตั้งครู/
ผูสอนปฏิบัติหนาที่
(กรณีนายจางเปน
โรงเรียนเอกชน)
สําเนาสัญญาจาง
(กรณีนายจางเปน
โรงเรียนเอกชน)
สําเนาใบอนุญาตให
จัดตั้งโรงเรียน

หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(กรณีนายจางเปน มหาวิทยาลัย
เอกชน) สําเนา
21)
หนังสือรับรองจาก
หนวยงานของ
กระทรวงศึกษาธิกา

0

1

ฉบับ

(หากมีการ
เปลี่ยนแปลงให
แนบสําเนา
ใบอนุญาตตางๆ ที่
เกี่ยวของ จํานวน
1 ชุด)
-

17)

18)

19)

20)
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รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
ร ซึ่งระบุชื่อคนตาง
ดาว ตําแหนง และ
ระยะเวลาการจาง
(กรณีนายจางเปน
มหาวิทยาลัย
เอกชน) สําเนา
หนังสือการจัดตั้ง
22)
มหาวิทยาลัยและ
คําสั่งแตงตั้งผูมี
อํานาจลงนามของ
มหาวิทยาลัย
(กรณีนายจางเปน
มูลนิธิ สมาคม หรือ
องคการ) สําเนา
หนังสือรับรองการ
จัดตั้งมูลนิธิ สมาคม
23) หรือองคการ พรอม
วัตถุประสงค
ขอบังคับ และ
สําเนาแตงตั้ง
คณะกรรมการที่
เปนปจจุบนั
(กรณีนายจางเปน
กิจการถายทํา
ภาพยนตรจาก
ตางประเทศ)
หนังสือรับรองจาก
24)
กรมการทองเที่ยว
พรอมรายชื่อคนตาง
ดาว เลขที่หนังสือ
เดินทาง ตําแหนง
ระยะเวลาการถาย
ที่

หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

25)

26)

27)

28)

รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
ทํา
(กรณีนายจางเปน
กิจการถายทํา
ภาพยนตรจาก
ตางประเทศ)
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
ของผูประสานงาน
(กรณีเปนนิติบุคคล)
(กรณีนายจางเปน
กิจการถายทํา
ภาพยนตรจาก
ตางประเทศ)
สําเนาบัญชีรายชื่อผู
ถือหุน (บอจ.5)
(กรณีนายจางเปน
บุคคลธรรมดา)
สําเนาใบทะเบียน
พาณิชย
(กรณีนายจางเปน
บุคคลธรรมดา)
กรณีที่ทุนจด
ทะเบียนไมเพียงพอ
ตอการพิจารณา
หรือที่
นอกเหนือจากการ
พิจารณาทุนจด
ทะเบียนชําระแลว
ใหใชสําเนาเอกสาร
ตามระเบียบ
กรมการจัดหางาน

หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

(ไมเกิน 6 เดือน)

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

-
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รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
วาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณา
อนุญาตการทํางาน
ของคนตางดาว
พ.ศ. 2552 จํา
(กรณีนายจางมี
ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่
อยูนอก
ราชอาณาจักร)
สําเนาสัญญาจาง
29) เหมา สัญญาซื้อขาย
หรือเอกสารอื่นที
แสดงวาผูยื่นคําขอมี
ความจําเปนตองเขา
มาทํางานใน
ราชอาณาจักร
(กรณีเปนการ
ทํางานโดยไมมี
นายจาง) สําเนา
สัญญาจางเหมา
สัญญาซื้อขาย หรือ
30)
เอกสารอื่นที่แสดง
วาผูยื่นคําขอมีความ
จําเปนตองเขามา
ทํางานใน
ราชอาณาจักร
(กรณีเปนการ
ทํางานโดยไมมี
นายจาง) สําเนา
31)
ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบ
ที่

หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
เพิม่ เติม
ฉบับจริง
ผูออกเอกสาร
ธุรกิจของคนตาง
ดาว ในกรณีที่เปน
การทํางานที่อยู
ภายใตบังคับ
กฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม 100 บาท
2) คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตทํางานทีม่ ีอายุไมเกิน 3 เดือน
คาธรรมเนียม 750 บาท
3) คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตทํางานทีม่ ีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
คาธรรมเนียม 1,500 บาท
4) คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตทํางานทีม่ ีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
คาธรรมเนียม 3,000 บาท
5) คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตทํางานทีม่ ีอายุเกิน 1 ป ใหชาํ ระคาธรรมเนียมสําหรับระยะเวลา
ที่เกิน 1 ป เพิม่ ขึน้ ตามอัตราใน ขอ 2 ขอ 3 หรือ ขอ 4
คาธรรมเนียม 0 บาท

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
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1)

คําขอตออายุใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 23 (แบบ ตท.5) / หนังสือรับรองการจาง / หนังสือมอบอํานาจ

19. หมายเหตุ
1. กรอกแบบเปนภาษาไทย เอกสารที่เปนภาษาตางประเทศใหจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยและรับรอง
ความถูกตองโดยผูมีใบอนุญาต/หนวยราชการ
2. สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงรายมือชื่อรับรองดังนี้
- เอกสารของนายจางใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท(ถามี) หรือผูรับ
มอบอํานาจ
- เอกสารของคนตางดาวใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ

วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

16/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-

1/5

คูม อื สําหรับประชาชน: การขอใบแทนใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวตามมาตรา 13
พระราชบัญญัตกิ ารทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551

แหง

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบแทนใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2554
2) พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออก
ใบอนุญาตและการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ที่อยู 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 -7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีใบอนุญาตทํางานชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือใบอนุญาตทํางานยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตทํางานตอนาย
ทะเบียนภายใน 15 วันนับแตวันที่ทราบการชํารุดหรือสูญหาย โดยตองดําเนินการกอนวันที่หมดอายุของ
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ใบอนุญาตทํางานนั้น

หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25 คํา
ขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

1 วันทําการ

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา / สรุป
ความเห็นตอนายทะเบียน

4 ชั่วโมง

การลงนาม/

นายทะเบียนพิจารณา / ลง

3 ชั่วโมง

1)

2)
3)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา

หมายเหตุ

-

-

-
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ที่

4)

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

คณะกรรมการมีมติ

นามในใบแทนใบอนุญาต
ทํางาน

-

ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม / รับใบแทน
ใบอนุญาตทํางาน

ระยะเวลา
ใหบริการ

0 วันทําการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

(คนตางดาวตองลง
ลายมือชื่อในใบ
แทนใบอนุญาต
ทํางานตอหนา
เจาหนาที่)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 2 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่

1)

2)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
คําขอรับ
สํานักงานจัดหางาน 1
0
ใบอนุญาตทํางาน จังหวัดนครสวรรค
ของคนตางดาว
ตามมาตรา 13
(แบบ ตท.7)
ใบอนุญาตทํางาน 1
0
ที่เสียหายหรือ
หลักฐานการรับ
แจงความของเจา

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ชุด

-
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ที่

3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
พนักงานตํารวจ
ในกรณีที่
ใบอนุญาตทํางาน
สูญหาย
รูปถายครึ่งตัว
0
0
หนาตรง ไมสวม
หมวก ไมสวม
แวนตาสีเขม
ขนาด 3X4
เซนติเมตร ถาย
ไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 3 รูป
หนังสือมอบ
0
0
อํานาจจากคน
ตางดาวติดอากร
แสตมป 10 บาท
จํานวน 1 ฉบับ
และสําเนาบัตร
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ
คนไทย จํานวน 1
ชุด

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

ชุด

(กรณีคนตางดาว
ไมมายื่นดวย
ตนเอง / สําเนา
เอกสารทุกฉบับ
ตองลงลายมือชื่อ
รับรองโดยคนตาง
ดาว หรือผูรับมอบ
อํานาจ)

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม 100 บาท
2) คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวสําหรับอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมการ / - ใบ
แทนใบอนุญาตทํางาน ฉบับละ
คาธรรมเนียม 200 บาท
3) คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวสําหรับสาขาอาชีพอื่นนอกจากสาขาอาชีพรับจางทํางานในบาน
และอาชีพกรรมกร /
- ใบแทนใบอนุญาตทํางาน ฉบับละ
คาธรรมเนียม 500 บาท
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17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอื การกรอก
1) คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7))

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

16/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
2) กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2554
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การอ
ใบอนุญาตและการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ที่อยู 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 - 7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีใบอนุญาตทํางานชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือใบอนุญาตทํางานยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตทํางานตอนาย
ทะเบียนภายใน 15 วันนับแตวันที่ทราบการชํารุดหรือสูญหาย โดยตองดําเนินการกอนวันที่หมดอายุของ
ใบอนุญาตทํางานนั้น
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หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25 คํา
ขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

1 วันทําการ

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา / สรุป
ความเห็นตอนายทะเบียน

4 ชั่วโมง

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณา / ลง
นามในใบแทนใบอนุญาต
ทํางาน

3 ชั่วโมง

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

-

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
-

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม / รับใบแทน
ใบอนุญาตทํางาน

0 วันทําการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

(คนตางดาวตองลง
ลายมือชื่อในใบ
แทนใบอนุญาต
ทํางานตอหนา
เจาหนาที่)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 2 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
รูปถาย ขนาด
0
0
3x4 เซนติเมตร
1) จํานวน 3 รูป

2)

3)

หนังสือเดินทาง หรือ ใบสําคัญถิ่น
ที่อยูและใบสําคัญ
ประจําตัวคนตาง
ดาว (ถามี)
หนังสือมอบ
อํานาจจากคน
ตางดาว ติดอากร
แสตมป 10 บาท
จํานวน 1 ฉบับ
และสําเนาบัตร
ประชาชนของ

1

1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(แตงกายสุภาพ
หนาตรง ไมใชรูป
จากคอมพิวเตอร/
โพลาลอยด ถายไว
ไมเกิน 6 เดือน)
ชุด
-

0

0

ชุด

(1. กรณีคนตาง
ดาวไมมายื่นดวย
ตนเอง
2. สําเนาเอกสาร
ทุกฉบับตองลง
ลายมือชื่อรับรอง
โดยคนตางดาว
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ที่

ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ผูรับมอบอํานาจ
คนไทย จํานวน 1
ฉบับ
15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
คําขอรับใบแทน สํานักงานจัดหางาน 1
ใบอนุญาตทํางาน จังหวัดนครสวรรค
ตามมาตรา 25
(แบบ ตท. 4)
(กรณีใบอนุญาต 1
ทํางานสูญหาย)
หลักฐานการรับ
แจงความของ
เจาหนาที่ตํารวจ
(กรณีใบอนุญาต สํานักงานจัดหางาน 0
ทํางานสูญหาย) จังหวัดนครสวรรค
สําเนาใบอนุญาต
ทํางานเลมที่สูญ
หาย (ถามี)
(กรณีใบอนุญาต สํานักงานจัดหางาน 1
ทํางานชํารุดใน จังหวัดนครสวรรค
สาระสําคัญ)
ใบอนุญาตทํางาน
ฉบับที่ชํารุด/
เสียหาย พรอม
สําเนา
16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม 100 บาท

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
หรือผูรับมอบ
อํานาจ)

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

1

ฉบับ

(สําเนาเอกสารทุก
ฉบับตองลงลายมือ
ชื่อรับรองโดยคน
ตางดาว หรือผูรับ
มอบอํานาจ)
(สําเนาเอกสารทุก
ฉบับตองลงลายมือ
ชื่อรับรองโดยคน
ตางดาว หรือผูรับ
มอบอํานาจ)
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2)

คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตทํางาน
คาธรรมเนียม 500 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhaonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอื การกรอก
1)
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 25 (แบบ ตท.4) / หนังสือมอบอํานาจ
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

16/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการลงทุน หรือกฎหมายอืน่
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
หรือกฎหมายอื่น
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ที่อยู 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 -7 /

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เปนคนตางดาวเขามาทํางานในราชอาณาจักร ไดรับสิทธิพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
กฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและกฎหมายวาดวยปโตรเลียม
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
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บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25 คําขอ
ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

1 วันทําการ

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา / สรุป
ความเห็นตอนายทะเบียน

1 วันทําการ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณาลง
นามในใบอนุญาตทํางาน

1 วันทําการ

-

ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาตทํางาน

0 วันทําการ

2)

4)

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร
1)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ

-

-

-

(คนตางดาวตองลง
ลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางาน
ตอหนาเจาหนาที่)
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ที่

1)

2)

3)

ที่

1)

2)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
รูปถายคนตาง
0
0
ดาวครึ่งตัว หนา
ตรง แตงกาย
สุภาพ ขนาด 3 x
4 เซ็นติเมตร
จํานวน 3 รูป
หนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
1
1
หรือใบสําคัญ
ประจําตัวคนตาง
ดาวและใบสําคัญ
ถิ่นที่อยู พรอม
สําเนา
สําเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
รับรองการจด
การคา
ทะเบียนนิติบุคคล
15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
แบบรายละเอียด สํานักงานจัดหางาน 1
0
ประกอบหนังสือ จังหวัดนครสวรรค
แจงการอนุญาต
ตามมาตรา 12
แหง พ.ร.บ. การ
ทํางานของคน
ตางดาว พ.ศ.
2551
หนังสือที่แสดงวา 1
0
ไดรับอนุญาตให

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
( ถายไมเกิน 6
เดือน)

ชุด

-

ฉบับ

(ไมเกิน 6 เดือน)

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
เขามาทํางานตาม
กฎหมายอื่น เชน
หนังสือจาก
สํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
(BOI) หรือ
หนังสือจากการ
นิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
(IEAT) หรือ
หนังสือจากกรม
เชื้อเพลิง
ธรรมชาติ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) (ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตทีม่ ีอายุไมเกิน 3 เดือน
คาธรรมเนียม 750 บาท
2) (ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตทีม่ ีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
คาธรรมเนียม 1,500 บาท
3) (ค) คาธรรมเนียมใบอนุญาตทีม่ ีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
คาธรรมเนียม 3,000 บาท
4) คาธรรมเนียมใบอนุญาตทีม่ ีอายุเกิน 1 ป ใหชาํ ระคาธรรมเนียมสําหรับระยะเวลาทีเ่ กิน 1 ป
เพิม่ ขึน้ ตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
คาธรรมเนียม 0 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
รายละเอียดประกอบหนังสือแจงการอนุญาต ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการทํางาน
ของคนตางดาว พ.ศ. 2551
2)
หนังสือมอบอํานาจ
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

16/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวตามมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัตกิ ารทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2554
2) พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออก
ใบอนุญาตและการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ที่อยู 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 -7 /

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คนตางดาวที่จะขอรับใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 13 ประกอบดวย
1. คนตางดาวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศและไดรับการผอนผันใหไปประกอบอาชีพ ณ ที่
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แหงใดแทนการเนรเทศหรืออยูระหวางการรอเนรเทศ
2. คนตางดาวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515
หรือตามกฎหมายอื่น

3. คนตางดาวที่เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลง
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515
4. คนตางดาวที่เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ
ยกเวนคนตางดาวที่เขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง แต
ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อรอการสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมือง เนื่องจากขึ้นกับนโยบายในแตละป
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25 คําขอ
ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ
ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่

ระยะเวลา
ใหบริการ
1 วันทําการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร
เจาหนาที่พิจารณา / สง
ตรวจสอบ (ถามี) /
สรุปความเห็นตอ
นายทะเบียน /

1 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

(กรณีสงตรวจสอบ
5 วันทําการ)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณา / ลง
นามในใบอนุญาตทํางาน
หรือ หนังสือไมอนุญาต
ทํางาน
ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาต

1 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

0 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

(คนตางดาวตองลง
ลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางาน
ตอหนาเจาหนาที่)

4)

หมายเหตุ

การพิจารณา
2)

3)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
นครสวรรค

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

ที่

1)

2)
3)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ประจําตัว
ประชาชนของ
นายจาง
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
บานของนายจาง
สําเนาหนังสือ
0
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(กรณีนายจางเปน
คนไทย)

ฉบับ
ชุด

(กรณีนายจางเปน
คนไทย)
(กรณีนายจางเปน

4/13

ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
เดินทาง หรือ
สําเนาใบสําคัญ
ถิ่นที่อยูของ
นายจาง
รูปถายครึ่งตัว
หนาตรง ไมสวม
หมวก ไมสวม
แวนตาสีเขม
ขนาด 3X4
เซนติเมตร ถาย
ไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 3 รูป
สําเนาหนังสือของ
สวนราชการที่
รับรองวาผูยื่นคํา
ขอเปนคนตาง
ดาวที่ถูกเนรเทศ
ตามกฎหมายวา
ดวย การเนรเทศ
ซึ่งไดรับการผอน
ผันใหไปประกอบ
อาชีพ ณ ที่แหง
ใดแทนการ
เนรเทศหรืออยู
ระหวางรอการ
เนรเทศ
สําเนาหลักฐาน
แสดงสถานที่อยู
ตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ตางดาวบุคคล
ธรรมดา)

-

0

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(กรณีเปนคนตาง
ดาวถูกเนรเทศตาม
กฎหมายวาดวย
การเนรเทศ)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีเปนคนตาง
ดาวที่ถูกเนรเทศ
ตามกฎหมายวา
ดวยการเนรเทศ
หรือเปนคนตาง
ดาวที่ถูกถอน
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ที่

7)

ที่

1)

2)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจําตัวคนซึ่ง
ไมมีสญ
ั ชาติไทย
หรือสําเนาบัตร
ประจําตัวบุคคลที่
ไมมีสถานะทาง
ทะเบียน

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

1

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
คําขอรับ
สํานักงานจัดหางาน 1
0
ใบอนุญาตทํางาน จังหวัดนครสวรรค
ของคนตางดาว
ตามมาตรา 13
(แบบ ตท.7)
สําเนาเอกสาร
0
1
รับรองวุฒิ
การศึกษา หรือ
หนังสือรับรอง
ของผูซึ่งเคยเปน
นายจางระบุ

หนวยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ
สัญชาติตาม
ประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 337
ลงวันที่ 13
ธันวาคม
พ.ศ.2515)
(กรณีเปนคนตาง
ดาวซึ่งเกิดใน
ราชอาณาจักรแต
ไมไดรับสัญชาติ
ไทย ตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 337 ลง
วันที่ 13 ธันวาคม
พ.ศ.2515
หรือตามกฎหมาย
วาดวยสัญชาติ)

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ชุด

-
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ที่

3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
รายละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะ
ของงานและ
ระยะเวลาการ
ทํางานที่ผูยื่นคํา
ขอเคยทํางานดวย
หรือหนังสือ
รับรองของผูซึ่งจะ
เปนนายจางแสดง
วาผูยื่นคําขอเปน
ผูมีความรูและ
ประสบการณ
เหมาะสมกับงาน
ที่ขอรับ
ใบอนุญาต
หนังสือรับรอง
1
0
การจางของผูซึ่ง
จะเปนนายจาง
โดยระบุเหตุผลที่
ไมจางบุคคล
สัญชาติไทย
ทํางาน พรอม
หลักฐานประกอบ
เหตุผลดังกลาว
ตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
ใบรับรองแพทย 1
0
ซึ่งรับรองวาคน
ตางดาวไมมี
ลักษณะตองหาม
ตามกฎกระทรวง
กําหนดลักษณะ
ตองหามของคน

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

ฉบับ

(ไมเกิน 1 เดือน
หรือตามที่แพทย
ระบุ)
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ที่

5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ตางดาวซึ่งจะ
ขอรับใบอนุญาต
ทํางาน
กรณีนายจางเปน
คนตางดาว ให
แนบสําเนา
ใบอนุญาตทํางาน
ของนายจาง หรือ
หากนายจางไมได
ทํางานในประเทศ
ไทยและไมมี
ใบอนุญาตทํางาน
ตองให Notary
Public และ
สถานทูตไทย
รับรองการ
มอบ
อํานาจให
กรรมการหรือ
บุคคลใดบุคคล
หนึ่งลงนามแทน
จํานวน 1 ชุด
แผนที่แสดงที่ตั้ง
ของสถานที่
ทํางาน
สําเนาใบสําคัญ
ประจําตัวของคน
ตางดาวตาม
กฎหมายวาดวย
การทะเบียนคน
ตางดาว

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

0

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(กรณีเปนคน ตาง
ดาวที่ถูกถอน
สัญชาติตาม
ประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 337
ลงวันที่ 13
ธันวาคม
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ที่

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
พ.ศ.2515)

สําเนาหนังสือ
อนุญาตใหออก
นอกเขตที่พัก
อาศัยหรือเขต
8) พื้นที่ออกบัตร
เปนการชั่วคราว
ของนายอําเภอ
หรือผูวาราชการ
จังหวัด
หนังสือมอบ
อํานาจจากคน
ตางดาวติดอากร
แสตมป 10 บาท
จํานวน 1 ฉบับ
9)
และสําเนาบัตร
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ
คนไทย จํานวน 1
ชุด
(กรณีนายจางเปน
สถาน
ประกอบการ
เอกชน นิติบุคคล
ในประเทศไทย
และหางหุนสวน
10)
จํากัด) สําเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล พรอม
วัตถุประสงค ไม
เกิน 6 เดือน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(กรณีที่เปนการขอ
อนุญาตทํางาน
นอกเขตที่พักอาศัย
หรือเขตพื้นที่ออก
บัตรเปนการ
ชั่วคราว)

-

0

0

ฉบับ

(กรณีคนตางดาว
ไมมายื่นดวย
ตนเอง)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

0

1

ชุด

-
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รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
(กรณีนายจางเปน
สถาน
ประกอบการ
เอกชน นิติบุคคล
ที่จดทะเบียนใน
ตางประเทศ)
สําเนาหนังสือ
11) รับรองขอความที่
นายทะเบียนเก็บ
รักษาไวตาม
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจของคนตาง
ดาว พ.ศ. 2542
ไมเกิน 6 เดือน
(กรณีนายจางเปน
สถาน
ประกอบการ
เอกชน นิติบุคคล
12) ที่จดทะเบียนใน
ตางประเทศ)
สําเนาใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว
(กรณีนายจางเปน
หนวยราชการ /
รัฐวิสาหกิจ /
มหาวิทยาลัย
13) รัฐบาล) หนังสือ
รับรองจากสวน
ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ /
มหาวิทยาลัย
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
0
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
รัฐบาลซึ่งระบุชื่อ
คนตางดาว
ตําแหนง
ระยะเวลาการ
จาง
(กรณีนายจางเปน 1
0
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนรัฐบาล)
หนังสือรับรอง
จากสวนราชการ
ตนสังกัด
(สํานักงาน
14) การศึกษาขั้น
พื้นฐาน, เขต
การศึกษา,
สํานักงานเขต) ซึ่ง
ระบุชื่อคนตาง
ดาว ตําแหนงงาน
ระยะเวลาการ
จาง
(กรณีนายจางเปน 0
1
โรงเรียนเอกชน)
สําเนาใบอนุญาต
15)
ใหจัดตั้งโรงเรียน
ที่

(กรณีนายจางเปน มหาวิทยาลัย
เอกชน) สําเนา
16)
หนังสือการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยและ
คําสั่งแตงตั้งผูมี

0

1

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

ฉบับ

(หากมีการ
เปลี่ยนแปลงให
แนบสําเนา
ใบอนุญาตตางๆ ที่
เกี่ยวของ จํานวน
1 ชุด)
-

ชุด
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รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
อํานาจลงนาม
ของมหาวิทยาลัย
กรณีนายจางเปน
มูลนิธิ สมาคม
หรือองคการ)
สําเนาหนังสือ
รับรองการจัดตั้ง
มูลนิธิ สมาคม
17) หรือองคการ
พรอม
วัตถุประสงค
ขอบังคับ และ
สําเนาแตงตั้ง
คณะกรรมการที่
เปนปจจุบนั
(กรณีนายจางเปน
บุคคลธรรมดา)
18)
สําเนาใบทะเบียน
พาณิชย
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

-

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

0

1

ฉบับ

-

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม 100 บาท
2) (ก) คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวสําหรับอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร
ใบอนุญาตทีม่ ีอายุไมเกิน 3 เดือน
คาธรรมเนียม 225 บาท
3) (ข) คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวสําหรับอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร
ใบอนุญาตทีม่ ีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
คาธรรมเนียม 450 บาท
4) (ค) คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวสําหรับอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร
ใบอนุญาตทีม่ ีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
คาธรรมเนียม 900 บาท
5) คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวสําหรับอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร
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6)

7)

8)

9)

ใบอนุญาตทีม่ ีอายุเกิน 1 ป ใหชาํ ระคาธรรมเนียมสําหรับระยะเวลาทีเ่ กิน 1 ป เพิม่ ขึน้ ตามอัตราใน
(ก) (ข) หรือ (ค)
คาธรรมเนียม 0 บาท
(ก) คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวสําหรับสาขาอาชีพอืน่ นอกจากสาขาอาชีพรับจางทํางาน
ในบานและกรรมกร ใบอนุญาตที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน
คาธรรมเนียม 750 บาท
(ข) คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวสําหรับสาขาอาชีพอืน่ นอกจากสาขาอาชีพรับจางทํางาน
ในบานและกรรมกร ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
คาธรรมเนียม 1,500 บาท
(ค) คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวสําหรับสาขาอาชีพอืน่ นอกจากสาขาอาชีพรับจางทํางาน
ในบานและกรรมกร ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
คาธรรมเนียม 3,000 บาท
คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวสําหรับสาขาอาชีพอื่นนอกจากสาขาอาชีพรับจางทํางานใน
บานและกรรมกร ใบอนุญาตทีม่ ีอายุเกิน 1 ป ใหชาํ ระคาธรรมเนียมสําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ป
เพิม่ ขึน้ ตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7)

-
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19. หมายเหตุ
1) กรอกแบบเปนภาษาไทย เอกสารที่เปนภาษาตางประเทศใหจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยและรับรอง
ความถูกตองโดยผูมีใบอนุญาต/หนวยราชการ
2) สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจาง ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) หรือผูรับ
มอบอํานาจ
- เอกสารของคนตางดาว ใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ

วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

16/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวภายใตการเคลื่อนยายแรงงาน
ฝมือเสรีอาเซียน ตามขอตกลง MRAs
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวภายใตการเคลื่อนยายแรงงานฝมือเสรีอาเซียน
ตามขอตกลง MRAs
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552
2) กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2554
3) พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
4) พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออก
ใบอนุญาตและการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 -7 /

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. เปนคนตางดาวภายใตการเคลื่อนยายแรงงานฝมือเสรีอาเซียน และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
หรือหนังสือรับรองจากสภา / สมาคมวิชาชีพหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย ตามขอตกลง MRAs

2. คนตางดาวตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง โดยมิใชไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะ
นักทองเที่ยวหรือผูเดินทางผาน (Tourist/Transit)
3. ตองไมเปนงานที่หามที่กําหนดตามพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตาง
ดาวทํา พ.ศ. 2522 จํานวน 39 อาชีพ
4. ตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซึงจะขอรับ
ใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552
5. เปนไปตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตาง
ดาว พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
6. ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองจากสภา/สมาคมวิชาชีพหรือหนวยงานที่
ไดรับมอบหมายของประเทศไทย
7. ตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตใหดําเนินกิจการ กรณีที่เปนการประกอบ
กิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับใบอนุญาต
8. ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วันทําการ นับถัดจากวันที่รับคําขอพรอมเอกสารครบถวนถูกตอง
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25 คําขอ
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ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
พิจารณาความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

1 ชั่วโมง

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา / สรุป
ความเห็นตอนายทะเบียน /
สงตรวจสอบ (ถามี)

4 ชั่วโมง

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

(กรณีสงตรวจสอบ
5 วันทําการ)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณา / ลง
นามในใบอนุญาตทํางาน
หรือ หนังสือไมอนุญาต
ทํางาน

2 ชั่วโมง

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

-

ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาต

0 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

(คนตางดาวตองลง
ลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางาน
ตอหนาเจาหนาที่
)

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ

-
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ที่

1)

2)

ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
รูปถาย ขนาด
0
0
3X4 เซนติเมตร
(แตงกายสุภาพ
หนาตรง ไมใชรูป
จากคอมพิวเตอร/
โพลาลอยด) ไม
เกิน 6 เดือน
จํานวน 3 รูป
หนังสือเดินทาง 1
1

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
คําขอรับ
สํานักงานจัดหางาน 1
0
ใบอนุญาตทํางาน จังหวัดนครสวรรค
ตามมาตรา 9
(แบบ ตท.1)
สําเนาใบอนุญาต 0
1
ประกอบวิชาชีพ
หรือหนังสือ
รับรองจากสภา/
สมาคมวิชาชีพ
หรือหนวยงานที่
ไดรับมอบหมาย
ของประเทศไทย
ใบรับรองแพทย 1
0
ซึ่งรับรองวาคน
ตางดาวไมมี
ลักษณะตองหาม

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ฉบับ

-

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(กรอกแบบเปน
ภาษาไทย)

ฉบับ

-

ฉบับ

-

5/11

ที่

4)

5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ตามกฎกระทรวง
กําหนดลักษณะ
ตองหามของคน
ตางดาวซึงจะ
ขอรับใบอนุญาต
ทํางาน พ.ศ.
2552 ไมเกิน 1
เดือนหรือตามที่
แพทยระบุ
หนังสือมอบ
อํานาจจากคน
ตางดาวติดอากร
แสตมป 10 บาท
จํานวน 1 ฉบับ
และสําเนาบัตร
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ
คนไทย จํานวน 1
ฉบับ
หนังสือรับรอง
การจาง
นายจางเปนคน
ไทย ใหแนบ
สําเนาบัตร
ประชาชนของ
นายจาง หรือหาก
เปนสวนราชการ
ใหแนบสําเนา
บัตรขาราชการ
นายจางเปนคน
ตางดาว ใหแนบ
สําเนาใบอนุญาต

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

0

ชุด

(กรณีคนตางดาว
ไมมายื่นดวย
ตนเอง)

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

(หากนายจางไมได
ทํางานในประเทศ
ไทยและไมมี
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ที่

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ทํางานของ
นายจาง

หนังสือมอบ
อํานาจจาก
นายจางติดอากร
แสตมป 10 บาท
จํานวน 1 ฉบับ
8)
และสําเนาบัตร
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ
คนไทย จํานวน
1 ฉบับ
(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย
บริษัทจํากัด หรือ
หางหุนสวน
9)
จํากัด) สําเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล ไมเกิน
6 เดือน
(กรณีนายจางเปน
10) นิติบุคคลใน
ประเทศไทย

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

0

ชุด

ใบอนุญาตทํางาน
ตองให Notary
Public และ
สถานทูตไทย
รับรองการมอบ
อํานาจใหกรรมการ
หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งลงนาม
แทน)
-

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
บริษัทจํากัด หรือ
หางหุนสวน
จํากัด) กรณีที่ทุน
จดทะเบียนไม
เพียงพอตอการ
พิจารณา หรือที่
นอกเหนือจาก
การพิจารณาทุน
จดทะเบียนชําระ
แลว ใหใชสําเนา
เอกสารตาม
ระเบียบกรมการ
จัดหางานวาดวย
หลักเกณฑการ
พิจารณาอนุญาต
การทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ.
2552
(กรณีนายจางเปน 0
1
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย
บริษัทจํากัด)
11)
สําเนาบัญชี
รายชื่อผูถือหุน
(บอจ.5) ไมเกิน 6
เดือน
(กรณนายจางเปน 0
1
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
12) ตางประเทศ)
สําเนาหนังสือ
รับรองขอความที่
นายทะเบียนเก็บ
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

ฉบับ

-
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รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
รักษาไวตาม
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจของคนตาง
ดาว พ.ศ. 2542
ไมเกิน 6 เดือน
(กรณนายจางเปน
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
13) ตางประเทศ)
สําเนาใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว
(กรณนายจางเปน
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ตางประเทศ)
สําเนาหลักฐาน
การนําเงินจาก
14)
ตางประเทศเขา
มาลงทุนใน
ประเทศไทย (ใบ
ธุรกรรมทาง
การเงินและใบ
โอนเงิน เปนตน)
(กรณนายจางเปน
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
15) ตางประเทศ)
กรณีที่ทุนจด
ทะเบียนไม
เพียงพอตอการ
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

( กรณีเขามา
ดําเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยกอน
วันที่ 30 ตุลาคม
2545 ใหแนบ
สําเนารายการ
เคลื่อนไหวทาง
บัญชีของธนาคาร
ยอนหลัง 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด )

-

0

1

ชุด

-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
พิจารณา หรือที่
นอกเหนือจาก
การพิจารณาทุน
จดทะเบียนชําระ
แลว ใหใชสําเนา
เอกสารตาม
ระเบียบกรมการ
จัดหางานวาดวย
หลักเกณฑการ
พิจารณาอนุญาต
การทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ.
2552
(กรณีหนวย
1
0
ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/
มหาวิทยาลัย
รัฐบาล) หนังสือ
รับรองจากสวน
ราชการ/
16)
รัฐวิสาหกิจ/
มหาวิทยาลัย
รัฐบาล ซึ่งระบุชื่อ
คนตางดาว
ตําแหนง
ระยะเวลาการ
จาง
สําเนาแบบคําขอ 0
1
ตท.1 แบบ
หนังสือรับรอง
17)
การจาง หนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

ชุด

(กรณีคนตางดาวที่
มีสัญชาติประเทศ
กลุมเสี่ยงที่อาจ
เปนภัยตอความ
มั่นคง 34
ประเทศ)
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ที่

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
และหนังสือ
เดินทาง เพิ่มอีก
1 ชุด (เพื่อสง
สํานักขาวกรอง
แหงชาติ
ตรวจสอบ)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม 100 บาท
2) (ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตทีม่ ีอายุไมเกิน 3 เดือน
คาธรรมเนียม 750 บาท
3) (ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตทีม่ ีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
คาธรรมเนียม 1,500 บาท
4) (ค) คาธรรมเนียมใบอนุญาตทีม่ ีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
คาธรรมเนียม 3,000 บาท
5) ใบอนุญาตทีม่ ีอายุเกิน 1 ป ใหชาํ ระคาธรรมเนียมสําหรับระยะเวลาทีเ่ กิน 1 ป เพิม่ ขึน้ ตามอัตราใน
(ก) (ข) หรือ (ค)
คาธรรมเนียม 0 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ที่อยู 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
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1)

คําขอรับใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 9 (แบบ ตท.1) / หนังสือรับรองการจาง / หนังสือรับรองวุฒิ
การศึกษาและประสบการณการทํางาน / หนังสือมอบอํานาจ

19. หมายเหตุ
1) กรอกแบบเปนภาษาไทย เอกสารที่เปนภาษาตางประเทศใหจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยและรับรอง
ความถูกตองโดยผูมีใบอนุญาต/หนวยราชการ
2) สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจาง ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) หรือผูรับ
มอบอํานาจ
- เอกสารของคนตางดาว ใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ
3) คนตางดาวที่มีสัญชาติประเทศกลุมเสี่ยงที่อาจเปนภัยตอความมั่นคง จํานวน 34 ประเทศ ใหถายสําเนา
แบบคําขอ ตท.1 แบบหนังสือรับรองการจาง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือเดินทาง เพิ่ม
อีก 1 ชุด เพื่อสงสํานักขาวกรองแหงชาติตรวจสอบ

วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

16/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวระดับฝมอื ชํานาญการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวระดับฝมือ ชํานาญการ
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
2) กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2554
3) พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522
4) กฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552
5) ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออ
ใบอนุญาตและการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ที่อยู 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 -7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. คนตางดาวตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
(Non-Immigrant Visa) ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง โดยมิใชไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะนักทองเที่ยว
หรือผูเดินทางผาน (Tourist / Transit)

2. ตองไมเปนงานที่หามที่กําหนดตามพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตาง
ดาวทํา พ.ศ. 2522 จํานวน 39 อาชีพ
3. ตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซึ่งจะขอรับ
ใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552
4. เปนไปตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตาง
ดาว พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
5. ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีที่เปนการประกอบอาชีพที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
6. ตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตใหดําเนินกิจการ กรณีที่เปนการประกอบ
กิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับใบอนุญาต
7. ระยะเวลาดําเนินการรวม ไมนับระยะเวลาการสงตรวจสอบ (ถามี)
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25 คําขอ
ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม 1 วันทําการ
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร /
ออกใบรับคําขอ /
ลงทะเบียนรับคําขอ / ชําระ
คาคําขอ / บันทึกขอมูล

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา / สง
ตรวจสอบ (ถามี) / สรุป
ความเห็นตอนายทะเบียน
นายทะเบียนพิจารณา / ลง
นามในใบอนุญาตทํางาน
หรือหนังสือไมอนุญาต
ทํางาน
ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาต

2)
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

4)

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

1)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

1 วันทําการ

1 วันทําการ

0 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

-

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

(กรณีสงตรวจสอบ
ระยะเวลา 5 วันทํา
การ)
-

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

(คนตางดาวตองลง
ลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางาน
ตอหนาเจาหนาที่)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
รูปถาย ขนาด
0
0
ฉบับ
3x4 เซ็นติเมตร
1)
ไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 3 รูป
2) สําเนาหลักฐาน 0
1
ชุด

หมายเหตุ
((แตงกายสุภาพ
หนาตรง ไมใชรูป
จากคอมพิวเตอร/
โพลาลอยด))
-
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ที่

3)

4)

ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
การศึกษาและ
ประสบการณการ
ทํางาน หรือกรอก
ขอมูลตามแบบที่
กําหนด
สําเนาใบอนุญาต 0
1
ประกอบวิชาชีพ
ในกรณีที่เปนการ
ประกอบวิชาชีพที่
กฎหมาย
กําหนดใหตอง
ไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
หนังสือมอบ
0
0
อํานาจจากคน
ตางดาวติดอากร
แสตมป 10 บาท
จํานวน 1 ฉบับ
พรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ
คนไทย จํานวน 1
ฉบับ
15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
เพิม่ เติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
คําขอรับใบอนุญาต สํานักงานจัดหางาน 1
0
ทํางาน ตามมาตรา จังหวัดนครสวรรค
9 (แบบ ตท.1)
หนังสือเดินทาง
1
1
หรือใบสําคัญถิ่น

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

ชุด

(กรณีคนตางดาว
ไมมายื่นดวย
ตนเอง )

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
ที่อยุและใบสําคัญ
ประจําตัวคนตาง
ดาว(ถามี)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(ไมเกิน 1 เดือน
หรือตามที่แพทย
ระบุ)

3)

ใบรับรองแพทย ซึ่ง รับรองวาคนตาง
ดาวไมมีลักษณะ
ตองหามตาม
กฎกระทรวง
กําหนดลักษณะ
ตองหามของคนตาง
ดาวซึงจะขอรับ
ใบอนุญาตทํางาน
พ.ศ. 2552

4)

หนังสือรับรองการ
จาง

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ชุด

(หากนายจางไมได
ทํางานในประเทศ
ไทยและไมมี
ใบอนุญาตทํางาน
ตองให Notary
Public และ
สถานทูตไทย

5)

6)

-

กรณีนายจางเปน กรมการปกครอง
คนไทย ใหแนบ
สําเนาบัตร
ประชาชนของ
นายจาง หรือหาก
เปนสวนราชการ ให
แนบสําเนาบัตร
ขาราชการ
กรณีนายจางเปน คนตางดาว ใหแนบ
สําเนาใบอนุญาต
ทํางานของนายจาง
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม

หนังสือมอบอํานาจ
จากนายจางติด
อากรแสตมป 10
7) บาท พรอมสําเนา
บัตรประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจคน
ไทย จํานวน 1 ฉบับ
(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย บริษัท
จํากัด หรือหาง
8) หุนสวนจํากัด)
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
พรอมวัตถุประสงค
(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย บริษัท
9)
จํากัด) สําเนาบัญชี
รายชื่อผูถือหุน
(บอจ.5)
(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลใน
10) ประเทศไทย บริษัท
จํากัด หรือหาง
หุนสวนจํากัด) กรณี

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

รับรองการมอบ
อํานาจใหกรรมการ
หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งลงนาม
แทน)
-

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

0

1

ชุด

(ไมเกิน 6 เดือน)

-

0

1

ชุด

(ไมเกิน 6 เดือน)

-

0

1

ชุด

-

7/15

รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
ที่ทุนจดทะเบียนไม
เพียงพอตอการ
พิจารณา หรือที่
นอกเหนือจากการ
พิจารณาทุนจด
ทะเบียนชําระแลว
ใหใชสําเนาเอกสาร
ตามระเบียบ
กรมการจัดหางาน
วาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณา
อนุญาตการทํางาน
ของคนตางดาว
พ.ศ. 2552
(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลใน
ตางประเทศ) สําเนา
หนังสือรับรอง
ขอความที่นาย
11) ทะเบียนเก็บรักษา
ไวตาม
พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว พ.ศ.
2542
(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลใน
ตางประเทศ) สําเนา
12)
ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจของคนตาง
ดาว
13) (กรณีนายจางเปน
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

(ไมเกิน 6 เดือน )

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

(กรณีเขามาดําเนิน
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รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
เพิม่ เติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
นิติบุคคลใน
ตางประเทศ) สําเนา
หลักฐานการนําเงิน
จากตางประเทศเขา
มาลงทุนในประเทศ
ไทย (ใบธุรกรรม
ทางการเงิน, ใบโอน
เงิน เปนตน)
(กรณีนายจางเปน 0
1
นิติบุคคลใน
ตางประเทศ) กรณี
ที่ทุนจดทะเบียนไม
เพียงพอตอการ
พิจารณา หรือที่
นอกเหนือจากการ
พิจารณาทุนจด
14) ทะเบียนชําระแลว
ใหใชสําเนาเอกสาร
ตามระเบียบ
กรมการจัดหางาน
วาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณา
อนุญาตการทํางาน
ของคนตางดาว
พ.ศ. 2552
(กรณีนายจางเปน 1
0
หนวยราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/
มหาวิทยาลัย
15)
รัฐบาล) หนังสือ
รับรองจากสวน
ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

ธุรกิจในประเทศ
ไทยกอนวันที่ 30
ตุลาคม 2545 ให
แนบสําเนารายการ
เคลื่อนไหวทาง
บัญชีของธนาคาร
ยอนหลัง 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด)
-

ฉบับ

-
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ที่

16)

17)

18)

19)

20)

รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
มหาวิทยาลัยรัฐบาล
ซึ่งระบุชื่อคนตาง
ดาว ตําแหนง
ระยะเวลาการจาง
(กรณีนายจางเปน
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนรัฐบาล)
หนังสือรับรองจาก
สวนราชการตน
สังกัด (สํานักงาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน, เขต
การศึกษา,
สํานักงานเขต) ซึ่ง
ระบุชื่อคนตางดาว
ตําแหนงงาน
ระยะเวลาการจาง
(กรณีนายจางเปน
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนรัฐบาล)
สําเนาสัญญาจาง
(กรณีนายจางเปน
โรงเรียนเอกชน)
หนังสือแตงตั้งครู/
ผูสอนปฏิบัติหนาที่
(กรณีนายจางเปน
โรงเรียนเอกชน)
สําเนาสัญญาจาง
(กรณีนายจางเปน
โรงเรียนเอกชน)
สําเนาใบอนุญาตให
จัดตั้งโรงเรียน

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ฉบับ

(หากมีการ
เปลี่ยนแปลงให
แนบสําเนา
ใบอนุญาตตางๆ ที่
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ที่

21)

22)

23)

24)

รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม

(กรณีนายจางเปน
มหาวิทยาลัย
เอกชน) สําเนา
หนังสือรับรองจาก
หนวยงานของ
กระทรวงศึกษาธิกา
ร ซึ่งระบุชื่อคนตาง
ดาว ตําแหนง และ
ระยะเวลาการจาง
(กรณีนายจางเปน
มหาวิทยาลัย
เอกชน) สําเนา
หนังสือการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยและ
คําสั่งแตงตั้งผูมี
อํานาจลงนามของ
มหาวิทยาลัย
(กรณีนายจางเปน
มูลนิธิ สมาคม หรือ
องคการ) สําเนา
หนังสือรับรองการ
จัดตั้งมูลนิธิ สมาคม
หรือองคการ พรอม
วัตถุประสงค
ขอบังคับ และ
สําเนาแตงตั้ง
คณะกรรมการที่
เปนปจจุบนั
(กรณีนายจางเปน
มูลนิธิ สมาคม หรือ

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

เกี่ยวของ จํานวน
1 ชุด)
-

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

(กรณีเปนองคกร
เอกชน
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รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
เพิม่ เติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
องคการ) หนังสือ
รับรองจากสวน
ราชการ
(กรณีนายจางเปน 1
0
กิจการถายทํา
ภาพยนตรจาก
ตางประเทศ)
หนังสือรับรองจาก
กรมการทองเที่ยว
25) พรอมรายชื่อคนตาง
ดาว เลขที่หนังสือ
เดินทาง ตําแหนง
ระยะเวลาการถาย
ทํา
ที่

(กรณีนายจางเปน กิจการถายทํา
ภาพยนตรจาก
ตางประเทศ)
26) สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
ขอผูประสานงาน
(กรณีเปนนิติบุคคล)
(กรณีนายจางเปน กิจการถายทํา
ภาพยนตรจาก
27)
ตางประเทศ)
สําเนาบัญชีรายชื่อผู
ถือหุน (บอจ.5)
28) (กรณีนายจางเปน -

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ตางประเทศ)

ชุด

-

0

1

ชุด

(ไมเกิน 6 เดือน )

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
เพิม่ เติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
บุคคลธรรมดา)
สําเนาใบทะเบียน
พาณิชย
(กรณีนายจางเปน 0
1
บุคคลธรรมดา)
กรณีที่ทุนจด
ทะเบียนไมเพียงพอ
ตอการพิจารณา
หรือที่
นอกเหนือจากการ
พิจารณาทุนจด
ทะเบียนชําระแลว
29) ใหใชสําเนาเอกสาร
ตามระเบียบ
กรมการจัดหางาน
วาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณา
อนุญาตการทํางาน
ของคนตางดาว
พ.ศ. 2552
ที่

(กรณีนายจางมี
ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่
อยูนอก
ราชอาณาจักร)
สําเนาสัญญาจาง
30)
เหมา สัญญาซื้อขาย
หรือเอกสารอื่นที
แสดงวาผูยื่นคําขอมี
ความจําเปนตองเขา
มาทํางานใน

0

1

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

ชุด

-
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รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
ราชอาณาจักร
(กรณีเปนการ
ทํางานโดยไมมี
นายจาง) สําเนา
สัญญาจางเหมา
สัญญาซื้อขาย หรือ
31)
เอกสารอื่นที่แสดง
วาผูยื่นคําขอมีความ
จําเปนตองเขามา
ทํางานใน
ราชอาณาจักร
(กรณีเปนการ
ทํางานโดยไมมี
นายจาง) สําเนา
ใบอนุญาตประกอบ
32)
ธุรกิจตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบ
ธุรกิจของคนตาง
ดาว
สําเนาแบบคําขอ
ตท.1 แบบหนังสือ
รับรองการจาง
หนังสือรับรองการ
33) จดทะเบียนนิติ
บุคคล และหนังสือ
เดินทาง (เพื่อสง
สํานักขาวกรอง
แหงชาติตรวจสอบ)
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

(กรณีที่เปนการ
ทํางานที่อยูภายใต
บังคับกฎหมายวา
ดวยการประกอบ
ธุรกิจของคนตาง
ดาว)

-

0

1

ชุด

(กรณีคนตางดาวที่
มีสัญชาติประเทศ
กลุมเสี่ยงที่อาจ
เปนภัยตอความ
มั่นคง 34
ประเทศ)

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม 100 บาท
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2)

คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน (อายุไมเกิน 3 เดือน)
คาธรรมเนียม 750 บาท3) คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน (อายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน)
คาธรรมเนียม 1,500 บาท
4) คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน (อายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป)
คาธรรมเนียม 3,000 บาท
5) คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานทีม่ ีอายุเกิน 1 ป ใหชาํ ระคาธรรมเนียมสําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ป เพิม่ ขึน้ ตามอัต
ในขอ (2) (3) หรือ (4)
คาธรรมเนียม 0 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมู 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 -7,
E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอื การกรอก
1)
คําขอรับใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 9 (แบบ ตท.1) / หนังสือรับรองการจาง /
หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางาน / หนังสือมอบอํานาจ
หมายเหตุ
1.กรอกแบบเปนภาษาไทย เอกสารที่เปนภาษาตางประเทศใหจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยและรับรองความ
ถูกตองโดยผูมีใบอนุญาต/หนวยราชการ
2. สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจาง ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) หรือผูรับมอบ
อํานาจ
- เอกสารของคนตางดาว ใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ
3.คนตางดาวที่มีสัญชาติประเทศกลุมเสี่ยงที่อาจเปนภัยตอความมั่นคง จํานวน 34 ประเทศ ใหถายสําเนา
แบบคําขอ ตท.1 แบบหนังสือรับรองการจาง
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือเดินทาง เพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อสงสํานักขาวกรองแหงชาติ
ตรวจสอบ
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วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

16/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวระดับฝมอื ชํานาญการ ซึง่ อยู
นอกราชอาณาจักร (นายจางยืน่ แทน)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวระดับฝมือ ชํานาญการซึ่งอยูนอก
ราชอาณาจักร (นายจางยื่นแทน)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2554
2) พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
3) กฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552
4) พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออ
ใบอนุญาตและการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ที่อยู 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 - 7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. นายจางผูประสงคจะจางคนตางดาวซึ่งอยูนอกราชอาณาจักรเขามาทํางานในกิจการของตนใน
ราชอาณาจักร จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตแทนคนตางดาว

2. ตองไมเปนงานที่หามที่กําหนดตามพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาว
ทํา พ.ศ. 2522 จํานวน 39 อาชีพ
3. ตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซึงจะขอรับ
ใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552
4. เปนไปตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
5. ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีที่เปนการประกอบอาชีพที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
6. ตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตใหดําเนินกิจการ กรณีที่เปนการประกอบ
กิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับใบอนุญาต
7. ระยะเวลาดําเนินการรวม ไมนับระยะเวลาการสงตรวจสอบ (ถามี) และไมรวมระยะเวลาที่ระหวางที่
คนตางดาวยังไมไดเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25 คําขอ
ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ

3/18

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

หมายเหตุ

1 วันทําการ

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา / สง
ตรวจสอบ (ถามี) / สรุป
ความเห็นตอนายทะเบียน

1 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

(กรณีสงตรวจสอบ
5 วันทําการ)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนลงนามใน
หนังสือแจงรับคําขอ

1 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การตรวจสอบเอกสาร

คนตางดาวยื่นเอกสาร
0 วันทําการ
เพิ่มเติมเพื่อขอรับใบอนุญาต
ทํางาน เมื่อเดินทางเขามาใน
ราชอาณาจักรแลว

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การพิจารณา

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
1 วันทําการ
ถูกตองของเอกสาร /
พิจารณา สรุปความเห็นตอ
นายทะเบียน / บันทึกขอมูล
บันทึกผลการพิจารณา /
พิมพใบอนุญาตทํางาน

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณา / ลง
นามในใบอนุญาตทํางาน
หรือ หนังสือไมอนุญาต
ทํางาน

1 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

-

ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาต

0 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

(คนตางดาวตองลง
ลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางาน

4)

5)

7)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

2)

6)

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร
1)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ตอหนาเจาหนาที่)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1) หนังสือเดินทาง 0
1
สําเนาหนังสือ
1
1
เดินทางของคน
ตางดาวที่มี
หลักฐานการ
อนุญาตใหเขามา
ในราชอาณาจักร
2) ประเภทคนอยู
ชั่วคราว (Non –
Immigrant) มิใช
ประเภท
นักทองเที่ยวหรือ
ผูเดินทางผาน
พรอมฉบับจริง

ที่
1)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
คําขอรับ
สํานักงานจัดหางาน 1
0
ใบอนุญาตทํางาน จังหวัดนครสวรรค
แทนคนตางดาว

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
ชุด
(เอกสารหลักฐานที่
ตองยื่นเมื่อคนตาง
ดาวเดินทางเขามา
ในราชอาณาจักร
แลว)

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-
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ที่

2)

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ตามมาตรา 11
(แบบ ตท.3)
สําเนาหลักฐาน
การศึกษา และ
ประสบการณการ
ทํางาน หรือกรอก
ขอมูลตามแบบที่
กําหนด
สําเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
ในกรณีที่เปนการ
ประกอบวิชาชีพที่
กฎหมาย
กําหนดใหตอง
ไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
หนังสือรับรอง
การจาง
(กรณีนายจางเปน
คนไทย) ใหแนบ
สําเนาบัตร
ประชาชนของ
นายจาง หรือหาก
เปนสวนราชการ
ใหแนบสําเนา
บัตรขาราชการ
กรณีนายจางเปน
คนตางดาว ให
แนบสําเนา
ใบอนุญาตทํางาน
ของนายจาง

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

(หากนายจางไมได
ทํางานในประเทศ
ไทยและไมมี
ใบอนุญาตทํางาน
ตองให Notary
Public และ
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ที่

7)

8)

9)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม

หนังสือมอบ
อํานาจจาก
นายจางติดอากร
แสตมป 10 บาท
จํานวน 1 ฉบับ
และสําเนาบัตร
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ
คนไทย จํานวน 1
ฉบับ
(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย
บริษัทจํากัด หรือ
หางหุนสวน
จํากัด) หนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
พรอม
วัตถุประสงค ไม
เกิน 6 เดือน
(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย
บริษัทจํากัด)
สําเนาบัญชี

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

0

ชุด

สถานทูตไทย
รับรองการมอบ
อํานาจใหกรรมการ
หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งลงนาม
แทน)
-

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
รายชื่อผูถือหุน
(บอจ.5) ไมเกิน 6
เดือน
(กรณีนายจางเปน 0
1
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย
หางหุนสวน
จํากัด) กรณีที่
ทุนจดทะเบียนไม
เพียงพอตอการ
พิจารณา หรือที่
นอกเหนือจาก
การพิจารณาทุน
10)
จดทะเบียนชําระ
แลว ใหใชสําเนา
เอกสารตาม
ระเบียบกรมการ
จัดหางานวาดวย
หลักเกณฑการ
พิจารณาอนุญาต
การทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ.
2552
(กรณีนายจางเปน 0
1
นิติบุคคลใน
ตางประเทศ)
สําเนาหนังสือ
รับรองขอความที่
11)
นายทะเบียนเก็บ
รักษาไวตาม
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจของคนตาง
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

ฉบับ

(ไมเกิน 6 เดือน)
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รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ดาว พ.ศ. 2541
(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลใน
ตางประเทศ)
12)
สําเนาใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว
(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลใน
ตางประเทศ)
สําเนาหลักฐาน
การนําเงินจาก
ตางประเทศเขา
มาลงทุนใน
ประเทศไทย (ใบ
ธุรกรรมทาง
การเงิน ใบโอน
13) เงิน เปนตน) หรือ
กรณีเขามาดําเนิน
ธุรกิจในประเทศ
ไทยกอนวันที่ 30
ตุลาคม 2545 ให
แนบสําเนา
รายการ
เคลื่อนไหวทาง
บัญชีของธนาคาร
ยอนหลัง 6
เดือน
(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลใน
14)
ตางประเทศ)
กรณีที่ทุนจด
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
ทะเบียนไม
เพียงพอตอการ
พิจารณา หรือที่
นอกเหนือจาก
การพิจารณาทุน
จดทะเบียนชําระ
แลว ใหใชสําเนา
เอกสารตาม
ระเบียบกรมการ
จัดหางานวาดวย
หลักเกณฑการ
พิจารณาอนุญาต
การทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ.
2552
(กรณีนายจางเปน 1
0
หนวยงานราชการ
/ รัฐวิสาหกิจ /
มหาวิทยาลัย
รัฐบาล) หนังสือ
รับรองจากสวน
ราชการ/
15)
รัฐวิสาหกิจ/
มหาวิทยาลัย
รัฐบาล ซึ่งระบุชื่อ
คนตางดาว
ตําแหนง
ระยะเวลาการ
จาง
(กรณีนายจางเปน 1
0
สถาบันการศึกษา
16)
โรงเรียนรัฐบาล)
หนังสือรับรอง
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

ชุด

-
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ที่

17)

18)

19)

20)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
จากสวนราชการ
ตนสังกัด
(สํานักงาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน, เขต
การศึกษา,
สํานักงานเขต) ซึ่ง
ระบุชื่อคนตาง
ดาว ตําแหนงงาน
ระยะเวลาการ
จาง
(กรณีนายจางเปน
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนรัฐบาล)
สําเนาสัญญาจาง
(กรณีนายจางเปน
โรงเรียนเอกชน)
หนังสือแตงตั้ง
ครู/ผูสอนปฏิบัติ
หนาที่
(กรณีนายจางเปน
โรงเรียนเอกชน)
สําเนาสัญญาจาง
(กรณีนายจางเปน
โรงเรียนเอกชน)
สําเนาใบอนุญาต
ใหจัดตั้งโรงเรียน
หากมีการ
เปลี่ยนแปลงให
แนบสําเนา
ใบอนุญาตตางๆ
ที่เกี่ยวของ

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-
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รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
(กรณีนายจางเปน
มหาวิทยาลัย
เอกชน) สําเนา
หนังสือรับรอง
จากหนวยงาน
21) ของ
กระทรวงศึกษาธิ
การ ซึ่งระบุชื่อคน
ตางดาว ตําแหนง
และระยะเวลา
การจาง
(กรณีนายจางเปน
มหาวิทยาลัย
เอกชน) สําเนา
หนังสือการจัดตั้ง
22)
มหาวิทยาลัยและ
คําสั่งแตงตั้งผูมี
อํานาจลงนาม
ของมหาวิทยาลัย
(กรณีนายจางเปน
มูลนิธิ สมาคม
หรือองคการ)
สําเนาหนังสือ
รับรองการจัดตั้ง
มูลนิธิ สมาคม
23) หรือองคการ
พรอม
วัตถุประสงค
ขอบังคับ และ
สําเนาแตงตั้ง
คณะกรรมการที่
เปนปจจุบนั
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
0
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-
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รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
(กรณีนายจางเปน
มูลนิธิ สมาคม
หรือองคการ)
หนังสือรับรอง
24)
จากสวนราชการ
กรณีเปนองคกร
เอกชน
ตางประเทศ
(กรณีนายจางเปน
กิจการถายทํา
ภาพยนตรจาก
ตางประเทศ)
หนังสือรับรอง
จากกรมการ
25)
ทองเที่ยว พรอม
รายชื่อคนตางดาว
เลขที่หนังสือ
เดินทาง ตําแหนง
ระยะเวลาการ
ถายทํา
(กรณีนายจางเปน
กิจการถายทํา
ภาพยนตรจาก
ตางประเทศ)
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
26)
ทะเบียนนิติบุคคล
ของผู
ประสานงาน ไม
เกิน 6 เดือน
(กรณีเปนนิติ
บุคคล)
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-
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ที่

27)

28)

29)

30)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
(กรณีนายจางเปน
กิจการถายทํา
ภาพยนตรจาก
ตางประเทศ)
สําเนาบัญชี
รายชื่อผูถือหุน
(บอจ.5)
(กรณนายจางเปน
บุคคลธรรมดา)
สําเนาใบทะเบียน
พาณิชย
(กรณีนายจางเปน
บุคคลธรรมดา)
กรณีที่ทุนจด
ทะเบียนไม
เพียงพอตอการ
พิจารณา หรือที่
นอกเหนือจาก
การพิจารณาทุน
จดทะเบียนชําระ
แลว ใหใชสําเนา
เอกสารตาม
ระเบียบกรมการ
จัดหางานวาดวย
หลักเกณฑการ
พิจารณาอนุญาต
การทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ.
2552
(กรณีนายจางมี
ภูมิลําเนาหรือถิ่น
ที่อยูนอก

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
0
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
ราชอาณาจักร)
สําเนาสัญญาจาง
เหมา สัญญาซื้อ
ขาย หรือเอกสาร
อื่นทีแสดงวาผูยื่น
คําขอมีความ
จําเปนตองเขามา
ทํางานใน
ราชอาณาจักร
(กรณีเปนการ
0
1
ทํางานโดยไมมี
นายจาง) สําเนา
สัญญาจางเหมา
สัญญาซื้อขาย
31) หรือเอกสารอื่นที่
แสดงวาผูยื่นคํา
ขอมีความ
จําเปนตองเขามา
ทํางานใน
ราชอาณาจักร
(กรณีเปนการ
0
1
ทํางานโดยไมมี
นายจาง) สําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ตามกฎหมายวา
32) ดวยการประกอบ
ธุรกิจของคนตาง
ดาว ในกรณีที่
เปนการทํางานที่
อยูภายใตบังคับ
กฎหมายวาดวย
การประกอบ
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

ชุด

-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
ธุรกิจของคนตาง
ดาว
สําเนาหนังสือแจง 0
1
ผลการพิจารณา
33) อนุญาตใหเขามา
ทํางานได
ที่

รูปถาย ขนาด
3X4 เซนติเมตร
(แตงกายสุภาพ
หนาตรง ไมใชรูป
34)
จากคอมพิวเตอร/
โพลาลอยด) ไม
เกิน 6 เดือน
จํานวน 3 รูป
ใบรับรองแพทย ซึ่งรับรองวาคน
ตางดาวไมมี
ลักษณะตองหาม
ตามกฎกระทรวง
35) กําหนดลักษณะ
ตองหามของคน
ตางดาวซึงจะ
ขอรับใบอนุญาต
ทํางาน พ.ศ.
2552
หนังสือมอบ
อํานาจจากคน
ตางดาวติดอากร
36)
แสตมป 10 บาท
และสําเนาบัตร
ประชาชนของ

หนวยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ

(เอกสารหลักฐานที่
ตองยื่นเมื่อคนตาง
ดาวเดินทางเขามา
ในราชอาณาจักร
แลว)
(เอกสารหลักฐานที่
ตองยื่นเมื่อคนตาง
ดาวเดินทางเขามา
ในราชอาณาจักร
แลว)

0

0

ชุด

1

0

ฉบับ

(เอกสารหลักฐานที่
ตองยื่นเมื่อคนตาง
ดาวเดินทางเขามา
ในราชอาณาจักร
แลว)

0

0

ชุด

(กรณีคนตางดาว
ไมมายื่นดวย
ตนเอง / เอกสาร
หลักฐานที่ตองยื่น
เมื่อคนตางดาวเดิน
ทางเขามาใน
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
ผูรับมอบอํานาจ
คนไทย จํานวน 1
ชุด
สําเนาแบบคําขอ 0
1
ตท.1 แบบ
หนังสือรับรอง
การจาง หนังสือ
รับรองการจด
37) ทะเบียนนิติบุคคล
และหนังสือ
เดินทาง (เพื่อสง
สํานักขาวกรอง
แหงชาติ
ตรวจสอบ)
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ราชอาณาจักรแลว)

ชุด

(กรณีคนตางดาวที่
มีสัญชาติประเทศ
กลุมเสี่ยงที่อาจ
เปนภัยตอความ
มั่นคง 34
ประเทศ)

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม 100 บาท
2) (ก) คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน อายุไมเกิน 3 เดือน
คาธรรมเนียม 750 บาท
3) (ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน อายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
คาธรรมเนียม 1,500 บาท
4) (ค) คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน อายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
คาธรรมเนียม 3,000 บาท
5) คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานทีม่ ีอายุเกิน 1 ป ใหชาํ ระคาธรรมเนียมสําหรับระยะเวลาที่เกิน 1
ป เพิ่มขึน้ ตามอัตราในขอ (ก) (ข) หรือ (ค)
คาธรรมเนียม 0 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 -7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
คําขอรับใบอนุญาตทํางานแทนคนตางดาว ตามมาตรา 11 (แบบ ตท.3) , หนังสือรับรองการจาง,
หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาแบะประสบการณการทํางาน, หนังสือมอบอํานาจ

19. หมายเหตุ
1) กรอกแบบเปนภาษาไทย เอกสารที่เปนภาษาตางประเทศใหจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยและรับรอง
ความถูกตองโดยผูมีใบอนุญาต/หนวยราชการ
2) สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจาง ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) หรือผูรับ
มอบอํานาจ
- เอกสารของคนตางดาว ใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ

วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

16/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวสัญชาติเมียนมา ตามบันทึก
ความเขาใจวาดวยการจางแรงงานระหวางรัฐ (MOU)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวสัญชาติเมียนมา ตามบันทึกความเขาใจวาดวย
การจางแรงงานระหวางรัฐ (MOU)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
2) กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2554
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การอ
ใบอนุญาตและการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ที่อยู 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 -7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
นายจางที่ไดรับการจัดสรรจํานวนแรงงานตางดาว (โควตา) และประสงคจะนําเขาแรงงานตางดาวสัญชาติ
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เมียนมา เขามาทํางานภายใตบันทึกความเขาใจวาดวยการจางแรงงานระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐ บาลแห งชาติอื่น ต องยื่ น คํ าร องขอนํ าเขาแรงงานตางดาว และคนตางดาวตองขอรับ ใบอนุญ าตทํางาน
ณ สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่เปนผูจัดสรรจํานวนแรงงานตางดาว

ระยะเวลาดําเนินการรวม 21 วันทําการไมรวมระยะเวลาจัดสงเอกสารทางไปรษณีย และระยะเวลาการ
ดําเนินการของทางการเมียนมาและไมรวมระยะเวลาระหวางที่คนตางดาวยังไมไดเดินทางเขามาใน
ร
า
ช
อ
า
ณ
า
จั
ก
ร
ห

ม

า

ย

เ

ห

ตุ

:

* ขั้น ตอนการดํา เนิน งานตามคูมือจะเริ่มนับ ตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถว นตามที่ร ะบุไวใน
คูมือ บริก ารประชาชนเรีย บรอ ยแลว ทั้ง นี้ ในกรณีที่คํา ขอหรือ เอกสารหลักฐานไมค รบถว น และ/หรือ มี
ความ บกพรอ งไมส มบูร ณ เปน เหตุไ มส ามารถพิจ ารณาได เจาหนาที่จ ะจัด ทํา บัน ทึก ความบกพรอ งของ
รายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่น เพิ่มเติม โดยผูยื่น คําขอจะตองดําเนิน การแกไขและ/หรือ
ยื่น เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบัน ทึกดังกลา ว มิเ ชน นั้น จะถือวา ผูยื่น คําขอละทิ้งคําขอ
โดยเจา หนา ที่แ ละผูยื่น คํา ขอหรือ ผูที่ไ ดรับ มอบอํา นาจลงนามบัน ทึก ดัง กลา ว และจะมอบสํา เนาบัน ทึก
ค ว า ม บ ก พ ร อ ง ด ัง ก ล า ว ใ ห ผู ยื ่น คํ า ข อ ห ร ือ ผู ไ ด ร ับ ม อ บ อํ า น า จ ไ ว เ ป น ห ล ัก ฐ า น
*

ทั้ ง นี้ จ ะแจ ง ผลการพิ จ ารณาให ผู ยื่ น คํ า ขอทราบภายใน 7

วั น นั บ แต วั น ที่ พิ จ ารณาแล ว เสร็ จ

* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25 คํา
ขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว ทั้งนี้
ขึ้ น อ ยู กั บ คํ า ข อ ที่ รั บ เ ข า ม า มี ป ริ ม า ณ ที่ ม า ก ก ว า จํ า น ว น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ต า ม ที่ กํ า ห น ด

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

นายจางยื่นคํารองขอนําเขา
แรงงานตางดาวพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน

1 วันทําการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

-

3/18

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ถูกตองของเอกสาร
การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบ 2 วันทําการ
จํานวนโควตาที่จะขอนําเขา
/ ออกหนังสือยืนยันจํานวน
โควตาที่จะขอนําเขา และ
จัดสงเอกสารถึงสํานักบริหาร
แรงงานตางดาว

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

(ไมรวมระยะเวลา
การจัดสงเอกสาร
ทางไปรษณีย)

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา
5 วันทําการ
รายละเอียดของเอกสาร /
เสนอผูมีอํานาจลงนามใน
หนังสือสงคํารองขอนําเขา
แรงงานตางดาวใหทางการ
เมียนมา ผานสถานฑูตเมียน
มา ประจําประเทศไทย

สํานักบริหาร
แรงงานตางดาว

-

การพิจารณาโดย
หนวยงานอื่น

ทางการเมียนมา ดําเนินการ 0 วันทําการ
รับสมัครและคัดเลือก
แรงงานและจัดทําบัญชี
รายชื่อ (name list) แจง
กรมการจัดหางานเพื่อให
นายจางมายืนยันการขอจาง
แรงงานตางดาวกับกรมการ
จัดหางาน

-

(ไมนับระยะเวลา
การดําเนินการของ
ทางการเมียนมา)

การพิจารณา

นายจางยื่นบัญชีรายชื่อเพื่อ 5 วันทําการ
ยืนยันการจาง / เจาหนาที่
ตรวจสอบเอกสารยืนยันการ
ขอจางแรงงานตางดาว / ผูมี
อํานาจลงนามในหนังสือถึง
สถานฑูตเมียนมาในประเทศ
ไทยเพื่อยืนยันการขอจาง

สํานักบริหาร
แรงงานตางดาว

-

2)

3)

4)

5)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แรงงานตางดาวของนายจาง
และถึงสํานักงานตรวจคน
เขาเมืองเพื่อพิจารณาตรวจ
ลงตราวีซา Non L-A และ
อนุญาตใหแรงงานตางดาว
เดินทางเขามาในประเทศ
ไทย
การตรวจสอบเอกสาร

คนตางดาวยื่นคํารองขอรับ
ใบอนุญาตทํางานพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร / ชําระ
คาคําขอและคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตทํางาน

1 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

(ดําเนินการเมื่อคน
ตางดาวเดิน
ทางเขามาใน
ประเทศไทย และ
ผานการตรวจ
สุขภาพแลว)

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา
รายละเอียดของเอกสาร /
เสนอความเห็นตอนาย
ทะเบียน / บันทึกขอมูล /
พิมพใบอนุญาต
นายทะเบียนพิจารณา / ลง
นามในใบอนุญาตทํางาน

5 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

2 วันทําการ

-

ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาตทํางาน

0 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

6)

7)

8)

9)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 21 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

(คนตางดาวตองลง
ลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางาน
ตอหนาเจาหนาที่)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่

1)

2)

3)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
(เอกสาร
1
0
ประกอบการยื่น
คํารองขอนําเขา
แรงงานตางดาว)
หนังสือแสดง
ความตองการ
แรงงานพมา
(Demand
Letter of
Myanmar
Worker)
(เอกสาร
0
0
ประกอบการยื่น
คํารองขอนําเขา
แรงงานตางดาว)
หนังสือแตงตั้ง
(Power of
Attorney) พรอม
สําเนาใบอนุญาต
ทํางาน (Agency
Licence) จํานวน
1 ชุด
(เอกสาร
1
0
ประกอบการยื่น

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ชุด

-

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
คํารองขอนําเขา
แรงงานตางดาว)
สัญญาจาง
แรงงาน
(Employment
Contract)
(เอกสาร
0
1
ประกอบการยื่น
คํารองขอนําเขา
แรงงานตางดาว)
สําเนาหนังสือแจง
ผลการอนุญาตให
จางคนตางดาว
(โควตา) และ
หนังสือยืนยันการ
มีโควตา
(เอกสาร
0
0
ประกอบการยื่น
คํารองขอนําเขา
แรงงานตางดาว)
หนังสือมอบ
อํานาจของ
นายจาง พรอม
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบและผูรับ
มอบ จํานวน 1
ชุด (กรณีไมมา
ยื่นดวยตนเอง)

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

ชุด

(กรณีผูรับมอบเปน
พนักงาน ใหแนบ
สําเนาหลักฐาน
แสดงการเปน
พนักงาน จํานวน 1
ชุด / กรณีผูรับ
มอบเปนบริษัท
จัดหางาน ใหแนบ
สําเนาใบอนุญาต
จัดหางานและ
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนผูรับ
อนุญาต จํานวน 1
ชุด หากมอบ
อํานาจใหพนักงาน
ในบริษัทจัดหางาน
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ที่

6)

7)

8)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

(เอกสาร
ประกอบการยื่น
บัญชีรายชื่อ
(Name List)
ยืนยันการจาง
แรงงาน) หนังสือ
นําสงและบัญชี
รายชื่อแรงงาน
ตางดาวจาก
ทางการเมียนมาที่
มีการรับรองโดย
สอท.
(เอกสาร
ประกอบการยื่น
บัญชีรายชื่อ
(Name List)
ยืนยันการจาง
แรงงาน) สําเนา
หนังสือนําสงคํา
รองของกรมการ
จัดหางาน
(เอกสาร
ประกอบการยื่น
บัญชีรายชื่อ
(Name List)
ยืนยันการจาง
แรงงาน) สําเนา
หนังสือยืนยันการ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

ใหแนบสําเนาบัตร
ลูกจางและตัวแทน
จัดหางานดวย
จํานวน 1 ชุด)
-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

9)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
มีโควตา
(เอกสาร
0
0
ประกอบการยื่น
บัญชีรายชื่อ
(Name List)
ยืนยันการจาง
แรงงาน) หนังสือ
มอบอํานาจ
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบและผูรับ
มอบ จํานวน 1
ชุด (กรณีไมมา
ยื่นดวยตนเอง)

(เอกสาร
ประกอบการยื่น
ขอรับใบอนุญาต
10)
ทํางาน) แบบคํา
ขอรับใบอนุญาต
ทํางาน (ตท.2)
(เอกสาร
ประกอบการยื่น
11)
ขอรับใบอนุญาต
ทํางาน) หนังสือ

หนวยนับ
เอกสาร

สํานักงานจัดหางาน 1
จังหวัดนครสวรรค

0

ชุด

(กรณีผูรับมอบเปน
พนักงาน ใหแนบ
สําเนาหลักฐาน
แสดงการเปน
พนักงาน จํานวน 1
ชุด / กรณีผูรับ
มอบเปนบริษัท
จัดหางาน ใหแนบ
สําเนาใบอนุญาต
จัดหางานและ
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนผูรับ
อนุญาต จํานวน 1
ชุด หากมอบ
อํานาจใหพนักงาน
ในบริษัทจัดหางาน
ใหแนบสําเนาบัตร
ลูกจางและตัวแทน
จัดหางานดวย
จํานวน 1 ชุด)
-

-

0

ชุด

-

0

ชุด

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
เดินทาง พรอม
การตรวจลงตราวี
ซา พรอมสําเนา

(เอกสาร
ประกอบการยื่น
ขอรับใบอนุญาต
ทํางาน) หนังสือ
12) รับรองการจาง
ตามแบบที่
กรมการจัดหา
งานกําหนด
จํานวน 1 ชุด
(เอกสาร
ประกอบการยื่น
ขอรับใบอนุญาต
ทํางาน)
ใบรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมตาม
กฎหมายวาดวย
วิชาชีพเวชกรรม
ที่รับรองวาผูยื่น
13)
คําขอไมเปน
บุคคลวิกลจริต
หรือมีจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ
และไมเปนโรค
ตองหามตามที่
กําหนดไวใน
กฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตามความใน
มาตรา 10

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

0

ชุด

-

1

0

ฉบับ

(ไมเกิน 6 เดือน)
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รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
(เอกสาร
ประกอบการยื่น
ขอรับใบอนุญาต
ทํางาน) รูปถาย
ครึ่งตัว หนาตรง
ไมสวมหมวก ไม
14)
สวมแวนตาสีเขม
ขนาน 3 x 4
เซนติเมตร ซึ่ง
ถายมาแลวไมเกิน
6 เดือน จํานวน
3 รูป
(เอกสาร
ประกอบการยื่น
ขอรับใบอนุญาต
15) ทํางาน) แผนที่
แสดงที่ตั้งของ
สถานที่ทํางาน
จํานวน 1 ชุด
(เอกสาร
ประกอบการยื่น
ขอรับใบอนุญาต
ทํางาน) หนังสือ
มอบอํานาจและ
สําเนาบัตร
ประจําตัว
16)
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ
กรณีมอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่น
ดําเนินการแทน
พรอมติดอากร
แสตมป 10 บาท
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
0
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

-

0

0

ชุด

-

-

0

0

ชุด

-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
จํานวน 1 ชุด
(หลักฐาน
0
0
นายจาง)
(เอกสาร
ประกอบการยื่น
คํารองขอนําเขา
แรงงานตางดาว
และการยื่นบัญชี
รายชื่อ (Name
List) ยืนยันการ
17)
จางแรงงาน และ
การยื่นขอรับ
ใบอนุญาต
ทํางาน) - สําเนา
บัตรประชาชน
ของนายจางและ
สําเนาทะเบียน
บาน จํานวน 1
ชุด
(หลักฐาน
0
0
นายจาง)
(เอกสาร
ประกอบการยื่น
คํารองขอนําเขา
แรงงานตางดาว
และการยื่นบัญชี
18)
รายชื่อ (Name
List) ยืนยันการ
จางแรงงาน และ
การยื่นขอรับ
ใบอนุญาต
ทํางาน) - สําเนา
ใบอนุญาตทํางาน
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

(กรณีนายจางเปน
คนไทย)

ชุด

(กรณีนายจางเปน
คนตางดาว)
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
ของนายจาง หรือ
หากนายจางไมได
ทํางานในประเทศ
ไทยและไมมี
ใบอนุญาตทํางาน
ตองให Notary
Public และ
สถานทูตไทย
รับรองการมอบ
อํานาจให
กรรมการหรือ
บุคคลใดบุคคล
หนึ่งลงนามแทน
จํานวน 1 ชุด
(หลักฐาน
0
1
นายจาง)
(เอกสาร
ประกอบการยื่น
คํารองขอนําเขา
แรงงานตางดาว
และการยื่นบัญชี
รายชื่อ (Name
List) ยืนยันการ
19)
จางแรงงาน และ
การยื่นขอรับ
ใบอนุญาต
ทํางาน) - สําเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล พรอม
วัตถุประสงค ไม
เกิน 6 เดือน
20) (หลักฐาน
0
1
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย
(บริษัทจํากัด หรือ
หางหุนสวนจํากัด))

ฉบับ

(กรณีนายจางเปน
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
นายจาง)
(เอกสาร
ประกอบการยื่น
คํารองขอนําเขา
แรงงานตางดาว
และการยื่นบัญชี
รายชื่อ (Name
List) ยืนยันการ
จางแรงงาน และ
การยื่นขอรับ
ใบอนุญาต
ทํางาน) - สําเนา
หนังสือรับรอง
ขอความที่นาย
ทะเบียนเก็บ
รักษาไวตาม
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจของคนตาง
ดาว พ.ศ.2542
ไมเกิน 6 เดือน
(หลักฐาน
0
1
นายจาง)
(เอกสาร
ประกอบการยื่น
คํารองขอนําเขา
แรงงานตางดาว
21)
และการยื่นบัญชี
รายชื่อ (Name
List) ยืนยันการ
จางแรงงาน และ
การยื่นขอรับ
ใบอนุญาต
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
นิติบุคคลใน
ตางประเทศ)

ฉบับ

(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลใน
ตางประเทศ)
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
ทํางาน) - สําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว
(หลักฐาน
0
1
นายจาง)
(เอกสาร
ประกอบการยื่น
คํารองขอนําเขา
แรงงานตางดาว
และการยื่นบัญชี
รายชื่อ (Name
List) ยืนยันการ
จางแรงงาน และ
22)
การยื่นขอรับ
ใบอนุญาต
ทํางาน) - สําเนา
ใบอนุญาตให
จัดตั้งโรงเรียน
หากมีการ
เปลี่ยนแปลงให
แนบสําเนา
ใบอนุญาตตางๆ
ที่เกี่ยวของ
(หลักฐาน
0
1
นายจาง)
(เอกสาร
ประกอบการยื่น
23) คํารองขอนําเขา
แรงงานตางดาว
และการยื่นบัญชี
รายชื่อ (Name
List) ยืนยันการ
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

(กรณีนายจางเปน
โรงเรียนเอกชน)

ชุด

(กรณีนายจางเปน
มหาวิทยาลัย
เอกชน)
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
จางแรงงาน และ
การยื่นขอรับ
ใบอนุญาต
ทํางาน) - สําเนา
หนังสือการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยและ
คําสั่งแตงตั้งผูมี
อํานาจลงนาม
ของมหาวิทยาลัย
(หลักฐาน
0
1
นายจาง)
(เอกสาร
ประกอบการยื่น
คํารองขอนําเขา
แรงงานตางดาว
และการยื่นบัญชี
รายชื่อ (Name
List) ยืนยันการ
จางแรงงาน และ
การยื่นขอรับ
24)
ใบอนุญาต
ทํางาน) - สําเนา
หนังสือรับรอง
การจัดตั้งมูลนิธิ
สมาคม หรือ
องคการ พรอม
วัตถุประสงค
ขอบังคับและ
สําเนาแตงตั้ง
คณะกรรมการที่
เปนปจจุบนั
(หลักฐาน
0
1
25)
นายจาง)
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

(กรณีนายจางเปน
มูลนิธิ สมาคม
หรือองคการ)

ฉบับ

(กรณีนายจางเปน
บุคคลธรรมดา)
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
(เอกสาร
ประกอบการยื่น
คํารองขอนําเขา
แรงงานตางดาว
และการยื่นบัญชี
รายชื่อ (Name
List) ยืนยันการ
จางแรงงาน และ
การยื่นขอรับ
ใบอนุญาต
ทํางาน) - สําเนา
ใบทะเบียน
พาณิชย
(หลักฐาน
0
1
นายจาง)
(เอกสาร
ประกอบการยื่น
คํารองขอนําเขา
แรงงานตางดาว
และการยื่นบัญชี
รายชื่อ (Name
List) ยืนยันการ
จางแรงงาน และ
26)
การยื่นขอรับ
ใบอนุญาต
ทํางาน) - สําเนา
สัญญาจางเหมา
สัญญาซื้อขาย
หรือเอกสารอื่นที่
แสดงวาผูยื่นคํา
ขอมีความ
จําเปนตองเขามา
ทํางานใน
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

ชุด

หมายเหตุ

(กรณีนายจางเปน
ผูซึ่งมีภูมิลําเนา
หรือถิ่นที่อยูนอก
ราชอาณาจักร)
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ที่

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ราชอาณาจักร

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม 100 บาท
2) (ก) คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร
ใบอนุญาตทีม่ ีอายุไมเกิน 3 เดือน
คาธรรมเนียม 225 บาท
3) (ข) คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร
ใบอนุญาตทีม่ ีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
คาธรรมเนียม 450 บาท
4) (ค) คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร
ใบอนุญาตทีม่ ีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
คาธรรมเนียม 900 บาท
5) คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร ใบอนุญาตที่
มีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียมสําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ป เพิ่มขึน้ ตามอัตราในขอ (ก) (ข)
หรือ (ค)
คาธรรมเนียม 0 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 -7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอื การกรอก

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

16/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-

1/13

คูม อื สําหรับประชาชน: การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวสัญชาติลาวและกัมพูชา ตามบันทึก
ความเขาใจวาดวยการจางแรงงานระหวางรัฐ (MOU)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวสัญชาติลาวและกัมพูชา ตามบันทึกความเขาใจวา
ดวยการจางแรงงานระหวางรัฐ (MOU)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
2) กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตาง
ดาว พ.ศ. 2554
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออ
ใบอนุญาตและการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 01/08/2015 15:47
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ที่อยู 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 - 7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงื่อนไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
นายจางที่ไดรับการจัดสรรจํานวนแรงงานตางดาว (โควตา) และประสงคจะนําเขาแรงงานตางดาวสัญชาติลาวและ
กัมพูชา เขามาทํางานภายใตบันทึกความเขาใจวาดวยการจางแรงงานระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแหงชาติอื่น ตองยื่นคํารองขอนําเขาแรงงานตางดาว และคนตางดาวตองขอรับใบอนุญาตทํางาน ณ สํานัก
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จัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่เปนผูจัดสรรจํานวนแรงงานตางดาว
ระยะเวลาดําเนินการรวม 25วันทําการไมนับรวมระยะเวลาจัดสงเอกสารทางไปรษณีย และระยะเวลาการ
ดําเนินการของทางการลาว/กัมพูชา

หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือบริการ
ประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ บกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่
ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดใน
บันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนาม
บันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25 คําขอ ตอ
พนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคํา
ขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

นายจางยื่นคํารองขอนําเขา 1 วันทําการ
แรงงานตางดาวพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของเอกสาร

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบ 2 วันทําการ
จํานวนโควตาที่จะขอนําเขา
/ ออกหนังสือยืนยันจํานวน
โควตาที่จะขอนําเขา และ
จัดสงเอกสารถึงสํานักบริหาร

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

-

(ไมรวมระยะเวลา
การจัดสงเอกสาร
ทางไปรษณีย)

3/13

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

แรงงานตางดาว
การพิจารณา

พิจารณารายละเอียดของ
5 วันทําการ
เอกสาร / เสนอผูมีอํานาจลง
นามในหนังสือสงคํารองขอ
นําเขาแรงงานตางดาวให
ทางการลาว/กัมพูชา ผาน
สถานทูตลาว/กัมพูชา
ประจําประเทศไทย

สํานักบริหาร
แรงงานตางดาว

-

การพิจารณา

ทางการลาว/กัมพูชา
ดําเนินการรับสมัครและ
คัดเลือกแรงงานและจัดทํา
บัญชีรายชื่อ (name list)
แจงนายจางเพื่อใหนายจาง
นําไปยื่นขออนุญาตทํางาน
แทนคนตางดาว

0 วันทําการ

-

(ไมนับระยะเวลา
การดําเนินการของ
ทางการลาว/
กัมพูชา)

การตรวจสอบเอกสาร

นายจางยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตทํางานแทนคน
ตางดาว / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร / ชําระ
คาคําขอ

1 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณาการขอ
3 วันทําการ
อนุญาตทํางานแทนคนตาง
ดาว / ออกหนังสือเปน
หลักฐานใหนายจาง / จัดสง
เอกสารใหสํานักบริหาร
แรงงานตางดาว

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

(ไมรวมระยะเวลา
การจัดสงเอกสาร
ทางไปรษณีย)

3)

4)

5)

6)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักบริหาร
แรงงานตางดาว

หมายเหตุ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผูมีอํานาจลงนามในหนังสือ 5 วันทําการ
ถึงสถานทูตไทย ณ เวียง
จันทร / พนมเปญ เพื่อ
พิจารณาตรวจลงตรา วีซา
Non L – A และ สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง เพื่อ
อนุญาตใหแรงงานตางดาว
เดินทางผานดานตรวจคนเขา
เมืองเขามาในประเทศไทย

การตรวจสอบเอกสาร

คนตางดาวยื่นคํารองขอรับ
ใบอนุญาตทํางานพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

1 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

(เมื่อคนตางดาว
เดินทางเขามาใน
ประเทศไทยและ
ผานการตรวจ
สุขภาพแลว)

การพิจารณา

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

9)

เจาหนาที่พิจารณา
5 วันทําการ
รายละเอียดของเอกสาร /
เสนอความเห็นนายทะเบียน
/ บันทึกขอมูล / พิมพ
ใบอนุญาต

การลงนาม/
10) คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณา / ลง
นามในใบอนุญาตทํางาน

2 วันทําการ

-

ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาตทํางาน

0 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

7)

8)

11)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วันทําการ
13. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว

-

(คนตางดาวตองลง
ลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางาน
ตอหนาเจาหนาที่)
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ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสารยืนยัน หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
(เอกสารประกอบการยื่น กรมการกงสุล
1
1
ขอรับใบอนุญาตทํางาน)
1) หนังสือเดินทาง และการ
ตรวจลงตราวีซา พรอม
สําเนา

ที่

1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู
รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
ออกเอกสาร
(เอกสารประกอบการยื่น คํารองขอนําเขาแรงงาน
ตางดาว) แบบคํารองขอ
นําเขาแรงงานตางดาว
ตามบันทึกความเขาใจ
(MOU)
(เอกสารประกอบการยื่น คํารองขอนําเขาแรงงาน
ตางดาว) หนังสือแสดง
ความตองการแรงงาน
(Demand Letter)
(เอกสารประกอบการยื่น คํารองขอนําเขาแรงงาน
ตางดาว) หนังสือแตงตั้ง
(Power of Attorney)
พรอมสําเนาใบอนุญาต
ทํางาน (Agency
Licence) จํานวน 1 ชุด
(เอกสารประกอบการยื่น -

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
1
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

1

0

ฉบับ

-

0

0

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

5)

6)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
คํารองขอนําเขาแรงงาน
ตางดาว) สัญญาจาง
แรงงาน
(Employment
Contract)
(เอกสารประกอบการยื่น 0
1
คํารองขอนําเขาแรงงาน
ตางดาว) สําเนาหนังสือ
แจงผลการอนุญาตใหจาง
คนตางดาว (โควตา)
พรอมสําเนาหนังสือ
ยินยอมการมีโควตา
(เอกสารประกอบการยื่น 0
0
คํารองขอนําเขาแรงงาน
ตางดาว) หนังสือมอบ
อํานาจของนายจาง
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของ
ผูมอบและผูรับมอบ
จํานวน 1 ชุด (กรณีไม
มายื่นดวยตนเอง)

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

ชุด

( กรณีผูรับมอบ
เปนพนักงาน ให
แนบสําเนา
หลักฐานแสดง
การเปนพนักงาน
จํานวน 1 ชุด /
กรณีผูรับมอบเปน
บริษัทจัดหางาน
ใหแนบสําเนา
ใบอนุญาตจัดหา
งานและสําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชนผูรับ
อนุญาต จํานวน 1
ชุด หากมอบ
อํานาจให
พนักงานในบริษัท
จัดหางาน ใหแนบ
สําเนาบัตรลูกจาง
และตัวแทนจัดหา
งานดวย จํานวน
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม

(เอกสารประกอบการยื่น
คําขออนุญาตทํางานแทน
7) คนตางดาว) แบบคํา
ขอรับใบอนุญาตทํางาน
(แบบ ตท.2)
(เอกสารประกอบการยื่น
คําขออนุญาตทํางานแทน
8)
คนตางดาว) หนังสือ
รับรองการจาง
(เอกสารประกอบการยื่น
คําขออนุญาตทํางานแทน
9) คนตางดาว) สําเนา
หนังสือยืนยันการมี
โควตา
(เอกสารประกอบการยื่น
คําขออนุญาตทํางานแทน
คนตางดาว) บัญชีรายชื่อ
10)
คนตางดาว (Name
List) ระบุดานที่จะเดิน
ทางเขามา
(เอกสารประกอบการยื่น
คําขออนุญาตทํางานแทน
คนตางดาว) หนังสือมอบ
อํานาจ พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของ
11) ผูมอบและผูรับมอบ
จํานวน 1 ชุด (กรณีไม
มายื่นดวยตนเอง)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

สํานักงานจัดหางาน 1
จังหวัดนครสวรรค

0

ฉบับ

1 ชุด)
-

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

0

ชุด

( กรณีผูรับมอบ
เปนพนักงาน ให
แนบสําเนา
หลักฐานแสดง
การเปนพนักงาน
จํานวน 1 ชุด /
กรณีผูรับมอบเปน
บริษัทจัดหางาน
ใหแนบสําเนา
ใบอนุญาตจัดหา
งานและสําเนา
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ที่

12)

13)

14)

15)

16)

รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม

(เอกสารประกอบการยื่น
ขอรับใบอนุญาตทํางาน)
คํารองขอรับใบอนุญาต
ทํางาน (ตท.2)
(เอกสารประกอบการยื่น
ขอรับใบอนุญาตทํางาน)
หลักฐานการรับเรื่องการ
ขออนุญาตทํางานแทน
คนตางดาว
(เอกสารประกอบการยื่น
ขอรับใบอนุญาตทํางาน)
ใบรับรองแพทย
รูปถายคนตางดาว ครึ่ง
ตัว หนาตรง ไมสวม
หมวก ไมสวมแวนตาสี
เขม ขนาด 3x4 cm ถาย
ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3
รูป
(หลักฐานนายจาง)
(เอกสารประกอบการยื่น
คํารองขอนําเขาแรงงาน

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

สํานักงานจัดหางาน 1
จังหวัดนครสวรรค

0

ฉบับ

บัตรประจําตัว
ประชาชนผูรับ
อนุญาต จํานวน 1
ชุด หากมอบ
อํานาจให
พนักงานในบริษัท
จัดหางาน ใหแนบ
สําเนาบัตรลูกจาง
และตัวแทนจัดหา
งานดวย จํานวน
1 ชุด)
-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

(ไมเกิน 6 เดือน)

-

0

0

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจางเปน
คนไทย)
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รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
ตางดาวและการยื่นคําขอ
อนุญาตทํางานแทนคน
ตางดาว) สําเนาบัตร
ประชาชนของนายจาง
และสําเนาทะเบียนบาน
(หลักฐานนายจาง)
(เอกสารประกอบการยื่น
คํารองขอนําเขาแรงงาน
ตางดาวและการยื่นคําขอ
อนุญาตทํางานแทนคน
ตางดาว) สําเนา
ใบอนุญาตทํางานของ
นายจาง หรือหาก
17)
นายจางไมไดทํางานใน
ประเทศไทยและไมมี
ใบอนุญาตทํางานตองให
Notary Public และ
สถานทูตไทยรับรองการ
มอบอํานาจใหกรรมการ
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ลงนามแทน
(หลักฐานนายจาง)
(เอกสารประกอบการยื่น
คํารองขอนําเขาแรงงาน
ตางดาวและการยื่นคําขอ
อนุญาตทํางานแทนคน
18)
ตางดาว) สําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หรอม
วัตถุประสงค ออกไม
เกิน 6 เดือน
19) (หลักฐานนายจาง)
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจางเปน
คนตางดาว)

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย)

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจางเปน
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รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
(เอกสารประกอบการยื่น
คํารองขอนําเขาแรงงาน
ตางดาวและการยื่นคําขอ
อนุญาตทํางานแทนคน
ตางดาว) สําเนาหนังสือ
รับรองขอความที่นาย
ทะเบียนเก็บรักษาไวตาม
พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคน
ตางดาว พ.ศ.2542 ไม
เกิน 6 เดือน
(หลักฐานนายจาง)
(เอกสารประกอบการยื่น
คํารองขอนําเขาแรงงาน
ตางดาวและการยื่นคําขอ
20)
อนุญาตทํางานแทนคน
ตางดาว) สําเนา
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว
(หลักฐานนายจาง)
(เอกสารประกอบการยื่น
คํารองขอนําเขาแรงงาน
ตางดาวและการยื่นคําขอ
อนุญาตทํางานแทนคน
21) ตางดาว) สําเนา
ใบอนุญาตใหจัดตั้ง
โรงเรียน หากมีการ
เปลียนแปลงให
่
แนบ
สําเนาใบอนุญาตตางๆ ที่
เกี่ยวของ
(หลักฐานนายจาง)
22)
(เอกสารประกอบการยื่น
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
นิติบุคคลใน
ตางประเทศ)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลใน
ตางประเทศ)

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจางเปน
โรงเรียนเอกชน)

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจางเปน
มหาวิทยาลัย
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รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
คํารองขอนําเขาแรงงาน
ตางดาวและการยื่นคําขอ
อนุญาตทํางานแทนคน
ตางดาว) สําเนาหนังสือ
การจัดตั้งมหาวิทยาลัย
และคําสั่งแตงตั้งผูมี
อํานาจลงนามของ
มหาวิทยาลัย
(หลักฐานนายจาง)
(เอกสารประกอบการยื่น
คํารองขอนําเขาแรงงาน
ตางดาวและการยื่นคําขอ
อนุญาตทํางานแทนคน
ตางดาว) สําเนาหนังสือ
23)
รับรองการจัดตั้งมูลนิธิ
สมาคม หรือองคการ
พรอมวัตถุประสงค
ขอบังคับและ สําเนา
แตงตั้งคณะกรรมการที่
เปนปจจุบนั
(หลักฐานนายจาง)
(เอกสารประกอบการยื่น
คํารองขอนําเขาแรงงาน
24) ตางดาวและการยื่นคําขอ
อนุญาตทํางานแทนคน
ตางดาว) สําเนาทะเบียน
พาณิชย
(หลักฐานนายจาง)
(เอกสารประกอบการยื่น
25) คํารองขอนําเขาแรงงาน
ตางดาวและการยื่นคําขอ
อนุญาตทํางานแทนคน
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
เอกชน)

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจางเปน
มูลนิธิ สมาคม
หรือองคการ)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีบุคคล
ธรรมดา)

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจางซึ่งมี
ภูมิลําเนาหรือถิ่น
ที่อยุนอก
ราชอาณาจักร)
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ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ตางดาว) สําเนาสัญญา
จางเหมา สัญญาซื้อขาย
หรือเอกสารอื่นที่แสดงวา
ผูยื่นคําขอมีความ
จําเปนตองเขามาทํางาน
ในราชอาณาจักร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม 100 บาท
2) (ก) คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร ใบอนุญาตทีม่ ี
อายุไมเกิน 3 เดือน
คาธรรมเนียม 225 บาท
3) (ข) คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร ใบอนุญาตทีม่ ี
อายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
คาธรรมเนียม 450 บาท
4) (ค) คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร ใบอนุญาตทีม่ ี
อายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
คาธรรมเนียม 900 บาท

5)

คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร ใบอนุญาตทีม่ ี
อายุเกิน 1 ป ใหชาํ ระคาธรรมเนียมสําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ป เพิ่มขึ้นตามอัตราในขอ (ก) (ข) หรือ
(ค)
คาธรรมเนียม 0 บาท

16. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมุที ่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
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3)

ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
18. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

16/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการจัดหา
งาน กระทรวงแรงงาน
อนุมัตโิ ดย เผยแพรโดย -
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิม่ ประเภทหรือลักษณะงาน ทองที่หรือสถานที่
ทํางาน หรือเงื่อนไขทีไ่ ดรบั อนุญาต หรือการเพิ่มนายจาง
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน ทองที่หรือสถานที่ทํางาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับอนุญาต หรือการเพิ่มนายจาง
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
2) กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2554
3) พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522
4) ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.
2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออก
ใบอนุญาตและการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ที่อยู 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 -7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การเปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงานกับนายจางปจจุบันตองไมเปนงานหามที่กําหนดตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 จํานวน 39 อาชีพ

2. การเปลี่ยนหรือเพิ่มทองที่หรือสถานที่ทํางานของนายจางปจจุบันตองเปนไปตามหลักฐานที่ไดนํามา
แสดงประกอบการพิจารณาและตามความจําเปนและเหมาะสม
3. การเปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขการทํางานกับนายจางปจจุบันตองเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสมกับ
ตําแหนงงานหรือลักษณะงานที่คนตางดาวทําอยูเดิม
4. การเพิ่มนายจาง
- ตองไมเปนงานที่หามคนตางดาวทําตามพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคน
ตางดาวทํา พ.ศ. 2522 จํานวน 39 อาชีพ
- เปนไปตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตาง
ดาว พ.ศ. 2552
- ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีที่เปนการประกอบอาชีพที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- ตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตใหดําเนินกิจการ กรณีที่เปนการประกอบ
กิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับใบอนุญาต
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25 คํา
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ขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

1 วันทําการ

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา / สง
ตรวจสอบ (ถามี) / สรุป
ความเห็นตอนายทะเบียน

1 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

(กรณีสงตรวจสอบ
5 วันทําการ)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณา / ลง
นามในใบอนุญาตทํางาน
หรือหนังสือไมอนุญาต
ทํางาน

1 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

-

ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาต

0 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

2)

4)

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร
1)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
ใบอนุญาตทํางาน สํานักงานจัดหางาน 1
1
1)
ฉบับจริง พรอม จังหวัดนครสวรรค

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-
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ที่

2)

3)

ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนา
หนังสือมอบ
1
0
อํานาจจากคน
ตางดาว ติดอากร
แสตมป 10 บาท
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ
คนไทย

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
เพิม่ เติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
คําขออนุญาต
สํานักงานจัดหางาน 1
0
เปลี่ยนหรือเพิ่ม
จังหวัดนครสวรรค
ประเภทหรือ
ลักษณะงาน
นายจาง ทองที่
หรือสถานที่ทํางาน
และเงื่อนไข ตาม
มาตรา 26 (แบบ
ตท.6)
(กรณีนายจางเปน กรมการปกครอง 0
1
คนไทย) สําเนาบัตร
ประชาชนของ
นายจาง หรือบัตร
ขาราชการหากเปน
ขาราชการ

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(กรณีคนตางดาว
ไมมายื่นดวย
ตนเอง)

ฉบับ

(กรณีคนตางดาว
ไมมายื่นดวย
ตนเอง)

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

ฉบับ

-

5/22

ที่

รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
เพิม่ เติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
(กรณีนายจางเปน สํานักงานจัดหางาน 0
1
คนตางดาว) สําเนา จังหวัดนครสวรรค
ใบอนุญาตทํางาน
ของนายจาง

-

1

0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(หากนายจางไมได
ทํางานในประเทศ
ไทยและไมมี
ใบอนุญาตทํางาน
ตองให Notary
Public และสถาน
ฑูตไทยรับรองการ
มอบอํานาจให
กรรมการหรือ
บุคคลใดบุคคล
หนึ่งลงนามแทน)
ฉบับ
-

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ฉบับ

-

3)

4)

5)

6)

(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) หนังสือ
รับรองการจาง
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) สําเนา
หลักฐานการศึกษา
และประสบการณ
หรือกรอกขอมูล
ตามแบบที่กําหนด
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
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ที่

7)

8)

รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) สําเนา
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพในกรณีที่
เปนการประกอบ
วิชาชีพที่กฎหมาย
กําหนดใหตองไดรับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) หนังสือ
มอบอํานาจจาก
นายจางติดอากร
แสตมป 10 บาท
และสําเนาบัตร
ประชาชนของผุรั บ
มอบอํานาจคนไทย
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) สําเนา
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคล พรอม
วัตถุประสงค ไมเกิน
6 เดือน

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

สํานักงาน
0
เลขานุการกรม
พัฒนาธุรกิจการคา

1

ชุด

(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย
บริษัทจํากัด หรือ
หางหุนสวนจํากัด)
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รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) กรณีท่ี
ทุนจดทะเบียนไม
เพียงพอตอการ
พิจารณา หรือที่
นอกเหนือจากการ
9)
พิจารณาทุนจด
ทะเบียนชําระแลว
ใหใชสําเนาเอกสาร
ตามระเบียบ
กรมการจัดหางาน
วาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณา
อนุญาตการทํางาน
ของคนตางดาว
พ.ศ. 2552 5
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
10) อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) สําเนา
บัญชีรายชื่อผูถือหุน
(บอจ.5) ไมเกิน 6
เดือน
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
11)
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
0
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย
บริษัทจํากัด หรือ
หางหุนสวนจํากัด)

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย
บริษัทจํากัด)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ตางประเทศ)

8/22

รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
เพิม่ เติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) สําเนา
หนังสือรับรอง
ขอความที่นาย
ทะเบียนเก็บรักษา
ไวตาม
พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว พ.ศ.
2542 ไมเกิน 6
เดือน
(กรณีเปลี่ยนหรือ 0
1
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
12) อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) สําเนา
ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจของคนตาง
ดาว
(กรณีเปลี่ยนหรือ 0
1
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) สําเนา
13) หลักฐานการนําเงิน
จากตางประเทศเขา
มาลงทุนในประเทศ
ไทย (ใบธุรกรรม
ทางการเงิน,ใบโอน
เงิน เปนตน) หรือ
กรณีเขามาดําเนิน
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ตางประเทศ)

ชุด

(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ตางประเทศ)
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รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
เพิม่ เติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
ธุรกิจในประเทศ
ไทยกอนวันที่ 30
ตุลาคม 2545 ให
แนบสําเนารายการ
เคลื่อนไหวทางบัญชี
ของธนาคาร
ยอนหลัง 6 เดือน
(กรณีเปลี่ยนหรือ 0
1
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) กรณีท่ี
ทุนจดทะเบียนไม
เพียงพอตอการ
พิจารณา หรือที่
นอกเหนือจากการ
14)
พิจารณาทุนจด
ทะเบียนชําระแลว
ใหใชสําเนาเอกสาร
ตามระเบียบ
กรมการจัดหางาน
วาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณา
อนุญาตการทํางาน
ของคนตางดาว
พ.ศ. 2552 55
(กรณีเปลี่ยนหรือ 1
0
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
15)
เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) หนังสือ
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ตางประเทศ)

ฉบับ

(กรณีนายจาง
หนวยงานราชการ
/ รัฐวิสาหกิจ /
มหาวิทยาลัย
รัฐบาล)
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รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
รับรองจากสวน
ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/
มหาวิทยาลัยรัฐบาล
ซึ่งระบุชื่อคนตาง
ดาว ตําแหนง
ระยะเวลาการจาง
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) หนังสือ
รับรองจากจากสวน
ราชการตนสังกัด
16)
(สํานักงาน
การศึกษาขึ้น
พื้นฐาน, เขต
การศึกษา,
สํานักงานเขต) ซึ่ง
ระบุชื่อคนตางดาว
ตําแหนงงาน
ระยะเวลาการจาง
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
17) เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) สําเนา
สัญญาจาง
(กรณีเปลี่ยนหรือ
18)
เพิ่มประเภทหรือ
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีนายจางเปน
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนรัฐบาล)

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจางเปน
สถาบันการศึกษา
โรงเรียนรัฐบาล)

-

1

0

ฉบับ

(กรณีนายจางเปน
โรงเรียนเอกชน)
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รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) หนังสือ
แตงตั้งครู / ผูสอน
ปฏิบัติหนาที่
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
19) เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) สําเนา
สัญญาจาง
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
20) นายจาง) สําเนา
ใบอนุญาตใหจัดตั้ง
โรงเรียน หากมีการ
เปลี่ยนแปลงใหแนบ
สําเนาใบอนุญาต
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
21)
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) สําเนา
หนังสือรับรองจาก
หนวยงานของ
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีนายจางเปน
โรงเรียนเอกชน)

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจางเปน
โรงเรียนเอกชน)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีนายจางเปน
มหาวิทยาลัย
เอกชน)
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รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
กระทรวงศึกษาธิกา
ร ซึ่งระบุชื่อคนตาง
ดาว ตําแหนง และ
ระยะเวลาการจาง
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
22) นายจาง) สําเนา
หนังสือการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยและ
คําสั่งแตงตั้งผูมี
อํานาจลงนามของ
มหาวิทยาลัย
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) สําเนา
หนังสือรับรองการ
23)
จัดตั้งมูลนิธิ สมาคม
หรือองคการ พรอม
วัตถุประสงค
ขอบังคับ และ
สําเนาแตงตั้ง
คณะกรรมการที่
เปนปจจุบัน
(กรณีเปลี่ยนหรือ
24) เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจางเปน
มหาวิทยาลัย
เอกชน)

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจางเปน
มูลนิธิ สมาคม
หรือองคการ)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีนายจางเปน
มูลนิธิ สมาคม
หรือองคการ)
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รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) หนังสือ
รับรองจากสวน
ราชการ กรณีเปน
องคการเอกชน
ตางประเทศ
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) หนังสือ
25) รับรองจากกรมการ
ทองเที่ยวพรอม
รายชื่อคนตางดาว
เลขที่หนังสือ
เดินทาง ตําแหนง
ระยะเวลาการถาย
ทํา
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
26) นายจาง) สําเนา
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคลของผู
ประสานงาน ไมเกิน
6 เดือน
27) (กรณีเปลี่ยนหรือ
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(กรณีนายจางเปน
กิจการถายทํา
ภาพยนตรจาก
ตางประเทศ)

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจางเปน
กิจการถายทํา
ภาพยนตรจาก
ตางประเทศ)

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจางเปน
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รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
เพิม่ เติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) สําเนา
บัญชีรายชื่อผูถือหุน
บอจ.5 ไมเกิน 6
เดือน
(กรณีเปลี่ยนหรือ 0
1
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
28) เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) สําเนา
ใบทะเบียนพาณิชย
(กรณีเปลี่ยนหรือ 0
1
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) กรณีท่ี
ทุนจดทะเบียนไม
เพียงพอตอการ
พิจารณา หรือที่
29)
นอกเหนือจากการ
พิจารณาทุนจด
ทะเบียนชําระแลว
ใหใชสําเนาเอกสาร
ตามระเบียบ
กรมการจัดหางาน
วาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณา
อนุญาตการทํางาน
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
กิจการถายทํา
ภาพยนตรจาก
ตางประเทศ)

ฉบับ

(กรณีนายจางเปน
บุคคลธรรมดา)

ชุด

(กรณีนายจางเปน
บุคคลธรรมดา)
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รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
ของคนตางดาว
พ.ศ. 2552
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) สําเนา
30) สัญญาจางเหมา
สัญญาซื้อขาย หรือ
เอกสารอื่นทีแสดง
วาผูยื่นคําขอมีความ
จําเปนตองเขามา
ทํางานใน
ราชอาณาจักร
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) สําเนา
31) สัญญาจางเหมา
สัญญาซื้อขาย หรือ
เอกสารอื่นที่แสดง
วาผูยื่นคําขอมีความ
จําเปนตองเขามา
ทํางานใน
ราชอาณาจักร
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มประเภทหรือ
32)
ลักษณะงาน หรือ
เงื่อนไขที่ไดรับ
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจางมี
ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่
อยูนอก
ราชอาณาจักร)

-

0

1

ชุด

(กรณีเปนการ
ทํางานโดยไมมี
นายจาง)

-

0

1

ชุด

(กรณีเปนการ
ทํางานโดยไมมี
นายจาง)
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รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
เพิม่ เติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
อนุญาต หรือเพิ่ม
นายจาง) สําเนา
ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบ
ธุรกิจของคนตาง
ดาว ในกรณีที่เปน
การทํางานที่อยู
ภายใตบังคับ
กฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว
(กรณีเปลี่ยนหรือ 0
1
เพิ่มทองที่หรือ
สถานที่ทํางานของ
นายจางปจจุบัน)
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
33)
ที่ระบุประเภทการ
เปลี่ยนแปลง และ/
หรือเพิ่มที่ตั้ง
สถานที่ทํางาน ที่ตั้ง
สาขา และ/หรือ
ทองที่ ไมเกิน 6
เดือน
(กรณีเปลี่ยนหรือ 0
1
เพิ่มทองที่หรือ
สถานที่ทํางานของ
34) นายจางปจจุบัน)
สําเนาหนังสือ
รับรองขอความที่
นายทะเบียนเก็บ
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลใน
ประเทศไทย
บริษัทจํากัด หรือ
หางหุนสวนจํากัด)

ฉบับ

(กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ตางประเทศ)
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ที่

35)

36)

37)

38)

รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
รักษาไวตาม
พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว พ.ศ.
2542
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มทองที่หรือ
สถานที่ทํางานของ
นายจางปจจุบัน)
สําเนาใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว (กรณี
ไมไดรับการยกเวน)
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มทองที่หรือ
สถานที่ทํางานของ
นายจางปจจุบัน)
หนังสือรับรองจาก
สวนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/
มหาวิทยาลัยรัฐบาล
ซึ่งระบุการ
เปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวของ
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มทองที่หรือ
สถานที่ทํางานของ
นายจางปจจุบัน)
สําเนาใบอนุญาตให
จัดตั้งโรงเรียน
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มทองที่หรือ

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

((กรณีนายจางเปน
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ตางประเทศ)

-

1

0

ฉบับ

(กรณีนายจางเปน
หนวยงานราชการ
/ รัฐวิสาหกิจ /
มหาวิทยาลัย
รัฐบาล)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีนายจางเปน
โรงเรียนเอกชน)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีนายจางเปน
โรงเรียนเอกชน)
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รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
สถานที่ทํางานของ
นายจางปจจุบัน)
สําเนาใบอนุญาต
ตางๆ ที่ระบุการ
เปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวของ
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มทองที่หรือ
สถานที่ทํางานของ
นายจางปจจุบัน)
สําเนาหนังสือ
39) รับรองจาก
หนวยงานของ
กระทรวงศึกษาธิกา
ร ซึ่งระบุการ
เปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวของ
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มทองที่หรือ
สถานที่ทํางานของ
นายจางปจจุบัน)
40) สําเนาหนังสือการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัย
และคําสั่งแตงตั้งผูมี
อํานาจลงนามของ
มหาวิทยาลัย
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มทองที่หรือ
สถานที่ทํางานของ
41)
นายจางปจจุบัน)
สําเนาหนังสือ
รับรองการจัดตั้ง
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีนายจางเปน
มหาวิทยาลัย
เอกชน)

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจางเปน
มหาวิทยาลัย
เอกชน)

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจางเปน
มูลนิธิ สมาคมหรือ
องคการ)
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ที่

42)

43)

44)

45)

รายการเอกสารยื่น
เพิม่ เติม
มูลนิธิ สมาคม หรือ
องคการ พรอม
ขอบังคับและสําเนา
แตงตั้ง
คณะกรรมการที่
เปนปจจุบนั
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มทองที่หรือ
สถานที่ทํางานของ
นายจางปจจุบัน)
หนังสือรับรองจาก
สวนราชการ กรณี
เปนองคกรเอกชน
ตางประเทศ
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มทองที่หรือ
สถานที่ทํางานของ
นายจางปจจุบัน)
สําเนาใบทะเบียน
พาณิชย
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มทองที่หรือ
สถานที่ทํางานของ
นายจางปจจุบัน)
สําเนานิติบุคคลของ
ผูวาจางตามสัญญา
ซึ่งระบุการ
เปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวของ
(กรณีเปลี่ยนหรือ
เพิ่มทองที่หรือ
สถานที่ทํางานของ

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีนายจางเปน
มูลนิธิ สมาคม
หรือองคการ)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีนายจางเปน
บุคคลธรรมดา)

-

0

1

ชุด

(กรณีนายจางมี
ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่
อยูนอก
ราชอาณาจักร)

-

0

1

ชุด

(กรณีเปนการ
ทํางานโดยไมมี
นายจาง)
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รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
เพิม่ เติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
นายจางปจจุบัน)
สําเนาสัญญาจาง
เหมา สัญญาซื้อขาย
หรือเอกสารอื่นที่
แสดงวาผูยื่นคําขอมี
ความจําเปนตองเขา
มาทํางานใน
ราชอาณาจักร ซึ่ง
ระบุการ
เปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวของ
(กรณีเปลี่ยนหรือ 0
1
เพิ่มทองที่หรือ
สถานที่ทํางานของ
นายจางปจจุบัน)
สําเนาใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจตาม
กฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจของ
46)
คนตางดาว ในกรณี
ที่เปนการทํางานที่
อยูภายใตบังคับ
กฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว ซึ่งระบุ
การเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวของ
ที่

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ

หนวยนับ
เอกสาร

ชุด

หมายเหตุ

(กรณีเปนการ
ทํางานโดยไมมี
นายจาง)
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คาธรรมเนียม 100 บาท
2) คาธรรมเนียมการอนุญาตใหเปลีย่ นหรือเพิ่มลักษณะงาน
คาธรรมเนียม 1,000 บาท
3) คาธรรมเนียมการอนุญาตใหเปลีย่ นหรือเพิ่มนายจาง
คาธรรมเนียม 3,000 บาท
4) คาธรรมเนียมการอนุญาตใหเปลีย่ นหรือเพิ่มทองทีห่ รือสถานทีท่ าํ งาน
คาธรรมเนียม 1,000 บาท
5) คาธรรมเนียมการอนุญาตใหเปลีย่ นหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต
คาธรรมเนียม 150 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอื การกรอก
1)
คําขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจาง ทองที่หรือสถานที่ทํางาน และเงื่อนไข
ตามมาตรา 26 (แบบ ตท.6) /หนังสือรับรองการจาง /หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ
การทํางาน /หนังสือมอบอํานาจ
19. หมายเหตุ
1) กรอกแบบเปนภาษาไทย เอกสารที่เปนภาษาตางประเทศใหจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยและรับรอง
ความถูกตองโดยผูมีใบอนุญาต/หนวยราชการ
2) สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจาง ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) หรือผูรับ
มอบอํานาจ
- เอกสารของคนตางดาว ใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ
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วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

16/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิม่ ประเภทหรือลักษณะงาน นายจาง ทองที่
หรือสถานที่ทํางานของคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอืน่
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจาง ทองที่หรือสถานที่
ทํางานของคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ไมระบุ
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ที่อยู 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 - 7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เปนคนตางดาวเขามาทํางานในราชอาณาจักร ไดรับสิทธิพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
กฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและกฎหมายวาดวยปโตรเลียม และไดรับอนุญาตให
เปลี่ยน/เพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจาง ทองที่หรือสถานที่ทํางาน

2/6

* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25 คําขอ
ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

1 วันทําการ

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา / สรุป
ความเห็นตอนายทะเบียน

1 วันทําการ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณา / ลง
นามในใบอนุญาตทํางาน
หรือ หนังสือไมอนุญาต
ทํางาน

1 วันทําการ

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

-

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
-

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ
ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาต

ระยะเวลา
ใหบริการ
0 วันทําการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
รับรองการจด
การคา
ทะเบียนนิติบุคคล
(ไมเกิน 6 เดือน)
1)

ที่

1)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
คําขออนุญาต
สํานักงานจัดหางาน 1
0
เปลี่ยนหรือเพิ่ม จังหวัดนครสวรรค
ประเภทหรือ
ลักษณะงาน
นายจาง ทองที่

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(
กรณี
เปลี่ยน/เพิ่มทองที่
หรือสถานที่ทํางาน
หากมีที่ตั้งโรงงาน
หรือโรงแรมที่
ตองการเพิ่มที่ตั้งให
แนบ หลักฐาน
การอนุญาตนั้นมา
ดวย)

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-
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ที่

2)

3)

4)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
หรือสถานที่
ทํางาน และ
เงื่อนไข ตาม
มาตรา 26 (แบบ
ตท.6)
ใบอนุญาตทํางาน
ฉบับจริง พรอม
สําเนา
หนังสือที่แสดงวา
ไดรับอนุญาตให
เปลี่ยน/เพิ่ม
ประเภทหรือ
ลักษณะงานหรือ
นายจาง ไดแก
หนังสือจาก
สํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน
(BOI) หรือ
หนังสือจากการ
นิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
(IEAT) หรือ
หนังสือจากกรม
เชื้อเพลิง
ธรรมชาติ
หนังสือมอบ
อํานาจจากคน
ตางดาว ติด
อากรแสตมป 10
บาท และสําเนา
บัตรประจําตัว

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

สํานักงานจัดหางาน 1
จังหวัดนครสวรรค

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

(
เฉพาะ
กรณีเปลี่ยน/เพิ่ม
ประเภทหรือ
ลักษณะงาน หรือ
นายจาง)

-

0

0

ชุด

( กรณีคนตางดาว
ไมมายื่นเอกสาร
ดวยตนเอง)
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ที่

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ
จํานวน 1 ชุด

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม 100 บาท
2) คาธรรมเนียมการอนุญาตใหเปลีย่ นหรือเพิ่มลักษณะงาน
คาธรรมเนียม 1,000 บาท
3) คาธรรมเนียมการอนุญาตใหเปลีย่ นหรือเพิ่มนายจาง
คาธรรมเนียม 3,000 บาท
4) คาธรรมเนียมการอนุญาตใหเปลีย่ นหรือเพิ่มทองทีห่ รือสถานทีท่ าํ งาน
คาธรรมเนียม 1,000 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 -7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
คําขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจาง ทองที่หรือสถานที่ทํางานและ
เงื่อนไข ตามมาตรา 26 (แบบ ตท.6)

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

16/08/2558
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สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงความตองการจางคนตางดาว (การขอโควตา)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การแจงความตองการจางคนตางดาว (การขอโควตา)
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ไมระบุ
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ที่อยู 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 - 7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงื่อนไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูประสงคจะจางคนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาเขาทํางาน ตองแจงความตองการจางคนตางดาว
ณ สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัด ที่เปนที่ตั้งของสถานประกอบการ /
นายจาง และเปนสถานที่ที่คนตางดาวจะทํางาน
หมายเหตุ :
* ขัน้ ตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
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เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน

* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25 คํา
ขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด

12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

1 ชั่วโมง

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา / สง
ตรวจสอบ (ถามี) / เสนอ
ความเห็นตอนายทะเบียน

4 ชั่วโมง

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

(กรณีสงตรวจสอบ
5 วันทําการ)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณา / ลง
นามในหนังสือแจงผลการ
พิจารณาโควตา

2 ชั่วโมง

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วันทําการ
13. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ

-
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ที่

1)

2)

3)

4)

ที่
1)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
(กรณีผูที่ประสงค กรมการปกครอง 0
1
จะจางคนตางดาว
เปนบุคคล
ธรรมดา) สําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชน
(กรณีผูที่ประสงค
จะจางคนตางดาว
เปนบุคคล
ธรรมดา) สําเนา
ทะเบียนบาน
(กรณีผูที่ประสงค
จะจางคนตางดาว
เปนบุคคล
ธรรมดา) สําเนา
หนังสือเดินทาง
(กรณีเปนคนตาง
ดาว)
(กรณีผูที่ประสงค
จะจางคนตางดาว
เปนนิติบุคคล)
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

0

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
(กรณีผูที่ประสงค 1
0
จะจางคนตางดาว
เปนบุคคล

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-
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ที่

2)

3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
ธรรมดา หรือเปน
นิติบุคคล)
หลักฐานแสดง
ความจําเปนใน
การจางคนตาง
ดาว เชน
เอกสารหลักฐาน
การประกอบ
ธุรกิจ ทะเบียน
พาณิชย สัญญา
เชา โฉนดที่ดิน
ทะเบียนเรือ เปน
ตน
(กรณีผูที่ประสงค 1
0
จะจางคนตางดาว
เปนบุคคล
ธรรมดา หรือเปน
นิติบุคคล) แผนที่
แสดงที่ตั้งของ
สถานที่ทํางาน
(กรณีผูที่ประสงค 0
0
จะจางคนตางดาว
เปนบุคคล
ธรรมดา หรือเปน
นิติบุคคล)
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 10 บาท
และสําเนาบัตร
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ
จํานวน 1 ชุด

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

ชุด

(กรณีไมมายื่นดวย
ตนเอง)
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15. คาธรรมเนียม
1) ไมมคี า ธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
16. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 /
www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
16. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
แบบรับแจงความตองการจางแรงงานตางดาว

-

17. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

16/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอแจงขอความโฆษณาการจัดหางานของผูรบั อนุญาตจัดหางานเพือ่ ไป
ทํางานในตางประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอแจงขอความโฆษณาการจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
5. กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2) ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการโฆษณาการจัดหางาน พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ไมระบุ
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 - 7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูรับอนุญาตจัดหางานรายใดประสงคจะโฆษณาการจัดหางาน ใหแจงขอความที่จะทําการโฆษณาตอนาย
ทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานตั้งอยูทราบลวงหนา อยางนอย 3 วัน กอนที่จะทําการโฆษณา และ
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โฆษณาขอความตามที่แจงตอนายทะเบียนเทานั้น

หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอนการ ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หนวยงานที่
บริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผูรับบริการยื่นหนังสือแจง 1 วันทําการ สํานักงานจัดหา ขอความโฆษณาการจัดหา
งานจังหวัด
งานพรอมเอกสาร /
นครสวรรค
1)
เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของเอกสาร
การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณาขอความ 1 วันทําการ
โฆษณาและเอกสารหลักฐาน
/ เสนอความเห็นตอนาย
ทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางานผู
รับคําขอพิจารณา

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

2)

3)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ

1 วันทําการ
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14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่

1)

2)
3)

4)

5)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
หนังสือขอแจง
1
ขอความ
โฆษณาการจัดหา
งาน
ตัวอยางขอความ 1
โฆษณาการจัดหา
งาน
สําเนาใบอนุญาต กรมการจัดหางาน 0
จัดหางาน
สําเนาหนังสือ
กรมการจัดหางาน 0
อนุญาตใหรับ
สมัครคนหางาน
หรือสําเนา
หนังสือใหขยาย
ระยะเวลาการรับ
สมัครคนหางาน
(จต.2 /จต.2ก /
จต.2ข)
หนังสือมอบ

-

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

0

ชุด

-

1

ฉบับ

-

1

ชุด

-

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
อํานาจ กรณีผูรับ
อนุญาตไม
สามารถยื่น
เอกสารไดดวย
ตนเอง ติดอากร
แสตมป 10 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบและผูรับ
มอบ จํานวน 1
ชุด

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) ไมมคี า ธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บ
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

27/07/2558
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สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

รออนุมัติขั้นที่ 1 โดย
หัวหนาหนวยงาน
(Reviewer)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอตัง้ สํานักงานจัดหางานเพือ่ ไปทํางานในตางประเทศชัว่ คราวนอกเขต
ทองทีท่ ไี่ ดรับอนุญาต
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอตั้งสํานักงานจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับ
อนุญาต
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงาน
จัดหางาน พ.ศ. 2538
2) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
3) ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตยายสํานักงาน
การตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.
2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทรา
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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กรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานมีเหตุจําเปนที่ไมอาจปองกันได ทําใหไมสามารถดําเนินธุรกิจจัดหางาน ณ ที่ตั้ง
สํานักงานฯ ที่นายทะเบียนอนุญาตได ผูรับอนุญาตจัดหางานฯ ประสงคจะตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองที่
ที่ไดรับอนุญาต ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานของผูรับอนุญาตตั้งอยู โดยใหระบุ
เหตุแหงความจําเปนดวย

หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณา
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอนการ ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หนวยงานที่
บริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม 1 วัน
สํานักงานจัดหา เอกสาร / เจาหนาที่
งานจังหวัด
1)
ตรวจสอบความครบถวน
นครสวรรค
ถูกตองของเอกสาร
การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา
3 วัน
รายละเอียดของเอกสาร /
ออกหนังสือถึงนายทะเบียน
จัดหางานแหงทองที่ที่จะไป
ตั้งสํานักงานชั่วคราวเพื่อ
ตรวจสอบสถานที่ที่ผูยื่นคํา
ขอประสงคจะขอตั้ง
สํานักงานชั่วคราว และเสนอ
ความเห็น

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

-

จัดสงเอกสารทางไปรษณีย

-

-

2)

3)

7 วัน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

ใหนายทะเบียนแหงทองที่ที่
จะไปตั้งสํานักงานชั่วคราว
การพิจารณา

นายทะเบียนแหงทองที่ที่จะ 7 วัน
ไปตั้งสํานักงานชั่วคราว
ตรวจสอบสถานที่ตั้ง
สํานักงานชั่วคราว / เสนอ
ความเห็นตอนายทะเบียนผู
รับคําขอ

-

-

จัดสงเอกสารทางไปรษณีย 7 วัน
คืนใหนายทะเบียนจัดหางาน
ผูรับคําขอ

-

การพิจารณา

รวบรวมเอกสารหลักฐาน
3 วัน
และผลการตรวจสอบ /
เสนอความเห็นนายทะเบียน
ผุรับคําขอพิจารณา

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางานผู
2 วัน
รับคําขอพิจารณา / ลงนาม
ในใบอนุญาต

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

-

ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม / รับหนังสือ
แจงผลการอนุญาต/ไม
อนุญาต

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

4)

5)

6)

7)

8)

0 วัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

(นับรวม
ระยะเวลาการ
นัดหมายเขา
ตรวจสอบ
สถานที่ตั้ง
สํานักงาน
จัดหางาน
ชั่วคราว)
-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่

1)

2)

3)

4)

5)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
คําขอตั้ง
สํานักงานจัดหางาน 1
0
สํานักงานจัดหา จังหวัดนครสวรรค
งานชั่วคราวนอก
เขตทองที่ที่ไดรับ
อนุญาต (แบบ
จง.14)
สําเนาเอกสาร
0
1
แสดงกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิ
ครอบครองสถาน
ที่ตั้งสํานักงาน
ชั่วคราว
แผนที่แสดงสถาน ที่ตั้งสํานักงาน
ชั่วคราว
โดยสังเขป

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
-

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-

รูปถายตัวอาคาร 1
สํานักงานชั่วคราว
ทั้งภายในและ
ภายนอก
ใบอนุญาตจัดหา สํานักงานจัดหางาน 1
งาน / บัตร
จังหวัดนครสวรรค
ประจําตัวผูรับ

0

ชุด

-

0

ชุด

-
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ที่

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
อนุญาต ผูจัดการ
ลูกจางและ
ตัวแทนจัดหางาน
รูปถายอาคาร
1
0
สํานักงานเดิมทั้ง
ภายในและ
ภายนอก หรือ
หลักฐานอันแสดง
ถึงเหตุจําเปนหรือ
พฤติการณ
นอกเหนือไม
สามารถปองกัน
หรือคาดการณ
ลวงหนา อันทําให
ไมสามารถใช
สถานที่เดิมได
(ถามี)

หนวยนับ
เอกสาร

ชุด

หมายเหตุ

-

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ (แบบ จง.14)
คาธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ 2) คาธรรมเนียมการอนุญาต
คาธรรมเนียม 400 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจัหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมุที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
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3)

ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
คําขอตั้งสํานักงานจัดหางานชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต (แบบ จง.14)

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

27/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดย
หัวหนาหนวยงาน
(Reviewer)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอใบแทนบัตรประจําตัวผูจดั การ / ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน
ของผูร บั อนุญาตจัดหางานเพือ่ ไปทํางานในตางประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบแทนบัตรประจําตัวผูจัดการ / ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน ของผูรับอนุญาต
จัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2) ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการขอและการออกใบแทนใบอนุญาต และ
บัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน พ.ศ. 2538
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ไมระบุ
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีใบอนุญาตจัดหางานหรือบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานสูญหายหรือถูก
ทําลาย ผูรับอนุญาตจัดหางานจะตองยื่นขอใบแทนใบอนุญาต บัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือ
ตัวแทนจัดหางานที่สูญหายหรือถูกทําลาย ตามแบบ จง.18 ตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานนั้น
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ตั้งอยู ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย

ที่

1)

2)

3)

4)

หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอนการ ระยะเวลา
ประเภทขัน้ ตอน
หนวยงานที่
บริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม 1 วันทําการ สํานักงานจัดหา
เอกสาร / เจาหนาที่
งานจังหวัด
ตรวจสอบความครบถวน
นครสวรรค
ถูกตองของเอกสาร
การพิจารณา
เจาหนาที่พิจารณา / เสนอ 2 วันทําการ สํานักงานจัดหา
ความเห็นตอนายทะเบียน
งานจังหวัด
จัดหางาน
นครสวรรค
การลงนาม/
นายทะเบียนจัดหางาน
2 วันทําการ สํานักงานจัดหา
คณะกรรมการมีมติ
พิจารณา / ลงนามอนุญาต
งานจังหวัด
นครสวรรค
ผูรับบริการชําระ
0 วันทําการ สํานักงานจัดหา (ผูรับใบแทนบัตร
คาธรรมเนียม / รับใบแทน
งานจังหวัด
ประจําตัวตองลง
บัตรประจําตัว
นครสวรรค
ลายมือชื่อตอหนา
เจาหนาที่)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
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ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ประจําตัว
1) ประชาชนของ
ผูรับอนุญาต/ผูถือ
บัตรประจําตัว

2)

3)

ที่

1)

2)

3)

สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง
บานของผูรับ
อนุญาต/ผูถือบัตร
ประจําตัว
รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก
ขนาด 4x 6
เซนติเมตร
จํานวน 3 รูป

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

0

1

ฉบับ

-

0

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
คําขอใบแทน
สํานักงานจัดหางาน 1
0
ใบอนุญาต/ใบ
จังหวัดนครสวรรค
แทนบัตร
ประจําตัว (แบบ
จง.18)
สําเนาใบอนุญาต กรมการจัดหางาน 0
1
จัดหางาน
เอกสาร/หลักฐาน 1
0
ที่แสดงวาบัตร
ประจําตัว สูญ
หายหรือถูก

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
-

ชุด

-

ฉบับ

-
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ที่

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
ทําลาย
หนังสือมอบ
0
0
อํานาจติดอากร
แสตมป จํานวน
30 บาท พรอม
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูร ับมอบ จํานวน
1 ชุด

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีไมมาดวย
ตนเอง)

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
คําขอใบแทนใบอนุญาต / ใบแทนบัตรประจําตัว (แบบ จง.18)

19. หมายเหตุ
-
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วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

27/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดย
หัวหนาหนวยงาน
(Reviewer)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอมีบตั รประจําตัวผูรบั อนุญาต ผูจดั การ ลูกจางหรือตัวแทน
จัดหางานเพือ่ ไปทํางานในตางประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอมีบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน เพื่อไปทํางาน
ในตางประเทศ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2) ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการขอและการออกใบแทนใบอนุญาต และ
บัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน พ.ศ. 2538
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการ
ขอและการ
ออกใบแทนใบอนุญาต และบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน พ.ศ.
2538
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมู 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 567 036 - 7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูรับอนุญาตจัดหางานตองยื่นแบบคําขอมีบัตรประจําตัว ผูจัดการ ผูรับอนุญาต ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน
พรอมหลักฐานตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานตั้งอยู และเมื่อผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทน
จัดหางานออกไปปฏิบัติงานนอกสํานักงานตองแสดงบัตรประจําตัวตอผูเกี่ยวของ

หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอนการ ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หนวยงานที่
บริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม 1 วันทําการ สํานักงานจัดหา
เอกสาร / เจาหนาที่
งานจังหวัด
1)
ตรวจสอบความครบถวน
นครสวรรค
ถูกตองของเอกสาร
การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา / เสนอ
ความเห็นตอนายทะเบียน
จัดหางานผูรับคําขอ

5 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางานผู
รับคําขอพิจารณา / ลงนาม

2 วันทําการ

-

-

ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม / รับบัตร
ประจําตัว

0 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

2)

3)

4)

-
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

ที่
1)
2)

3)

ที่
1)
2)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
บาน
รูปถายหนาตรง 0
0
ไมสวมหมวก
ขนาด 4x 6
เซนติเมตร
จํานวน 3 รูป
15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
คําขอมีบัตร
สํานักงานจัดหางาน 1
0
ประจําตัว (แบบ จังหวัดนครสวรรค
จง.17)
สําเนาใบอนุญาต กรมการจัดหางาน 0
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ฉบับ

-

ฉบับ

-

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ฉบับ

-
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ที่

3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
จัดหางาน
สําเนาหนังสือรับ กรมการจัดหางาน 0
1
จดทะเบียน
ลูกจางหรือ
ตัวแทนจัดหางาน
หนังสือมอบ
กรมการปกครอง 0
0
อํานาจ ติดอากร
แสตมป จํานวน
10 บาท พรอม
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูร ับมอบ จํานวน
1 ชุด

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีขอบัตร
ประจําตัวลูกจาง
หรือตัวแทนจัดหา
งาน)
(กรณีไมมาดวย
ตนเอง)

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ 2) คาบัตรประจําตัว
คาธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ (อายุบัตรประจําตัว 1 ป)
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 -7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
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ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
คําขอมีบัตรประจําตัว (แบบ จง.17)

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

27/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดย
หัวหนาหนวยงาน
(Reviewer)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอยายสํานักงานจัดหางานเพือ่ ไปทํางานในตางประเทศ
: กรณียา ยในเขตจังหวัดเดียวกับทีร่ ะบุไวในใบอนุญาต
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอยายสํานักงานจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ : กรณียายในเขตจังหวัด
เดียวกับที่ระบุไวในใบอนุญาต
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงาน
จัดหางาน พ.ศ. 2538
2) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
3) ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตยายสํานักงาน
การตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.
2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว. ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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ผูไดรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ ประสงคจะยายที่ตั้งสํานักงานจัดหางาน
ไปที่แหงใหมซึ่งไมไดระบุไวในใบอนุญาต ตองดําเนินการยื่นคําขอยายสถานที่ตั้งสํานักงาน ตามแบบ จง.13 ตอ
นายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานของผูรับอนุญาตตั้งอยู เพื่อพิจารณาอนุญาตยาย กอนที่จะ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยูกับกระทรวงพาณิชย

หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกรอง
ไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาร หรือ
เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือ
ผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผู
ไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

การพิจารณา

ตรวจสอบสถานที่ตั้ง
7 วันทําการ
สํานักงานจัดหางานแหงใหม

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

การพิจารณา

รวบรวมเอกสารหลักฐาน /
ผลการตรวจสอบ /เสนอ
ความเห็นนายทะเบียน

7 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

การลงนาม/

นายทะเบียนพิจารณา / ลง

3 วันทําการ

สํานักงานจัดหา

1)

1 วันทําการ

2)

3)
4)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

-

(นับรวมระยะเวลา
การนัดหมายเขา
ตรวจสถานที่ตั้ง
สํานักงานจัดหา
งานแหงใหม)
-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

5)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

คณะกรรมการมีมติ

นามอนุญาต

-

ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาต

ระยะเวลา
ใหบริการ

0 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 18 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่
1)

2)

3)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สํานักงานจัดหางาน 1
0
คําขอยาย
สํานักงานจัดหา จังหวัดนครสวรรค
งาน (แบบ จง.13)
สําเนาเอกสาร
0
1
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ หรือ
สิทธิครอบครอง
สถานที่ตั้ง
สํานักงานแหง
ใหม
แผนที่แสดงสถาน 1
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ฉบับ

-

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ที่ตั้งสํานักงาน
แหงใหม
โดยสังเขป
รูปถายตัวอาคาร
สํานักงานแหง
ใหมทั้งภายใน
และภายนอก
ใบอนุญาตจัดหา
งานตนฉบับ /
บัตรประจําตัว
ผูจัดการ ผูรับ
อนุญาต ลูกจาง
และตัวแทนจัดหา
งานที่นาย
ทะเบียนจัดหา
งานไดออกให
หนังสือมอบ
อํานาจกรณีผูรับ
อนุญาตไมไดมา
ยื่นเอกสารดวย
ตนเอง ปดอากร
แสตมป 10 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบและผูรับ
มอบ จํานวน 1
ชุด

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

สํานักงานจัดหางาน 1
จังหวัดนครสวรรค

0

ชุด

-

-

0

ชุด

-

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ (แบบ จง.13)
คาธรรมเนียม 10 บาท

0
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2)

คาธรรมเนียมการอนุญาต
คาธรรมเนียม 400 บาท

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค โทรศัพท 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
คําขอยายสํานักงานจัดหางาน (แบบ จง.13)
19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

27/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดย
หัวหนาหนวยงาน
(Reviewer)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
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อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอยายสํานักงานจัดหางานเพือ่ ไปทํางานในตางประเทศ : กรณียา ย
นอกเขตจังหวัดเดียวกับทีร่ ะบุไวในใบอนุญาต
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอยายสํานักงานจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ : กรณียายนอกเขตจังหวัด
เดียวกับที่ระบุไวในใบอนุญาต
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงาน
จัดหางาน พ.ศ. 2538
2) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
3) ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตยายสํานักงาน
การตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน
พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว. ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูรับใบอนุญาตจัดหางานใดประสงคจะยายที่ตั้งสํานักงานจัดหางาน ตองดําเนินการยื่นคําขอ ตามแบบ จง.13
ตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานของผูรับอนุญาตตั้งอยู เพื่อพิจารณาอนุญาตยาย กอนที่จะไป
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยูกับกระทรวงพาณิชย

หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกรอง
ไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาร หรือ
เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือ
ผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผู
ไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา
3 วัน
รายละเอียดของเอกสาร
และออกหนังสือถึงนาย
ทะเบียนจัดหางานแหงทองที่
ที่สํานักงานจะไปตั้งใหม

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การพิจารณา

จัดสงเอกสารที่เกี่ยวของทาง 7 วัน
ไปรษณียเพื่อตรวจสอบ
สถานที่แหงใหมและ

-

-

2)

1 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

การตรวจสอบเอกสาร
1)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

พิจารณา
การพิจารณา

สํานักงานจัดหางานจังหวัด
แหงทองที่ที่สํานักงานจะไป
ตั้งใหมตรวจสอบสถานที่ตั้ง
สํานักงานแหงใหม

7 วัน

-

การพิจารณา

รวบรวมเอกสารหลักฐาน / 7 วัน
บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ใบอนุญาต บัตรประจําตัว
ผูจัดการลูกจางและตัวแทน
จัดหางาน / เสนอความเห็น
นายทะเบียนจัดหางานแหง
ทองที่ที่สํานักงานจะไปตั้ง
ใหม

-

(นับรวมระยะเวลา
การนัดหมายเขา
ตรวจสอบสถาน
ที่ตั้งสํานักงาน
จัดหางานแหงใหม)
-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางานแหง 3 วัน
ทองที่ที่สํานักงานจะไปตั้ง
ใหมพิจารณา / ลงนามใน
ใบอนุญาต บัตรประจําตัว
ผูจัดการ ลูกจางและตัวแทน
จัดหางาน

-

-

-

ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาตและเอกสารที่
เกี่ยวของ

-

-

4)

5)

6)

7)

0 วัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 28 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
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ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่
1)

2)

3)

4)

5)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
คําขอยาย
กรมการจัดหางาน 1
สํานักงานจัดหา
งาน (แบบ จง.13)
สําเนาเอกสาร
0
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ หรือ
สิทธิครอบครอง
สถานที่ตั้ง
สํานักงานแหง
ใหม
แผนที่แสดงสถาน 1
ที่ตั้งสํานักงาน
แหงใหม
โดยสังเขป
รูปถายตัวอาคาร 1
สํานักงานแหง
ใหมทั้งภายใน
และภายนอก
ใบอนุญาตจัดหา สํานักงานจัดหางาน 1
งานตนฉบับ /
จังหวัดนครสวรรค
บัตรประจําตัว
ผูจัดการ ผูรับ
อนุญาต ลูกจาง

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

1

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ชุด

-

0

ชุด

-
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ที่

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
และตัวแทนจัดหา
งานที่นาย
ทะเบียนจัดหา
งานไดออกให
หนังสือมอบ
0
0
อํานาจกรณีผูรับ
อนุญาตไมไดมา
ยื่นเอกสารดวย
ตนเอง ปดอากร
แสตมป 10 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบและผูรับ
มอบ จํานวน 1
ชุด

หนวยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ

-

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ (แบบจง.13)
คาธรรมเนียม 10 บาท
2) คาธรรมเนียมการอนุญาต
คาธรรมเนียม 400 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค โทรศัพท 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
คําขอยายสํานักงานจัดหางาน (แบบ จง.13)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

27/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดย
หัวหนาหนวยงาน
(Reviewer)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การจดทะเบียนลูกจางจัดหางานของผูร บั อนุญาตจัดหางานเพือ่ ไปทํางาน
ในตางประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนลูกจางจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น
หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนลูกจาง
2)

และตัวแทนจัดหางาน
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ไมระบุ
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 - 7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- ผูรับอนุญาตจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองจดทะเบียนลูกจางตอนายทะเบียนจัดหา
งานที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู
- ลูกจางตองมิไดเปนลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตจัดหางานอื่นในขณะเดียวกัน และตองมีคุณสมบัติตาม
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มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน ยกเวน มาตรา 9 (1) และ (2)

หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอนการ ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หนวยงานที่
บริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม 1 วันทําการ สํานักงานจัดหา เอกสาร / เจาหนาที่
งานจังหวัด
1)
ตรวจสอบความครบถวน
นครสวรรค
ถูกตองของเอกสาร
การพิจารณา
2)

การพิจารณา
3)

เจาหนาที่ออกหนังสือถึง
2 วันทําการ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติ /
ประวัติ / พฤติการณของ
ลูกจาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
20 วันทําการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ /
ประวัติ / พฤติการณของ
ลูกจาง (กองตรวจและ
คุมครองคนหางาน /
สํานักงานบริหารแรงงานไทย

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

ไปตางประเทศ / สํานัก
จัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่)
/ จัดสงผลการตรวจสอบให
นายทะเบียนผูรับคําขอ
การพิจารณา

รวบรวมเอกสาร /เสนอ
ความเห็นตอนายทะเบียน
จัดหางานผูรับคําขอ

5 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางานผู
รับคําขอพิจารณาลงนาม

2 วันทําการ

-

-

ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม /รับเอกสาร
การจดทะเบียนลูกจาง

0 วัน

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

4)

5)

6)

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

ที่
1)
2)
3)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
บาน
สําเนาหนังสือ
0
1
เดินทาง สําเนาวี

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ฉบับ

-

ชุด

(กรณีเปน
ชาวตางชาติ)
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ที่

ที่
1)

2)

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ซา (แบบที่ 03)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน สํานักงานจัดหางาน 1
0
ลูกจางจัดหางาน จังหวัดนครสวรรค
(แบบ จง.8)
บัญชีรายชื่อ
1
0
ลูกจางซึ่งทํา
หนาที่เกี่ยวกับ
การจัดหางาน
รูปถายของลูกจาง 0
0
ขนาด 4 x 6
เซนติเมตร
จํานวน 3 รูป
ใบรับรองแพทย ซึ่งรับรองวาไม
เปนคนไร
ความสามารถ
หรือเสมือนไร
ความสามารถ
รับรองไวไมเกิน 1
เดือน

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ
-

ฉบับ

-

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

สําเนาใบอนุญาต สํานักงานจัดหางาน 0
จัดหางาน
จังหวัดนครสวรรค
หนังสือตรวจสอบ 1
ประวัติและพิมพ
ลายนิ้วมือจาก
หนวยงานของ
สํานักงานตํารวจ

1

ฉบับ

-

0

ชุด

-

หมายเหตุ
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ที่

7)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
แหงชาติ ซึ่งมีอายุ
ไมเกิน 30 วัน
สําเนาใบอนุญาต สํานักงานจัดหางาน 0
1
ทํางาน (work
จังหวัดนครสวรรค
permit)

หนวยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ

(กรณีเปน
ชาวตางชาติ)

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ 2) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนลูกจาง
คาธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ (ตอคน)
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
คําขอจดทะเบียนลูกจาง (แบบ จง.8)

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

27/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดย
หัวหนาหนวยงาน
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จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

(Reviewer)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศของคนหางานที่เดินทาง
กลับประเทศไทยเปนการชั่วคราว
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทย
เปนการชั่วคราว
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
5. กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2) ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการรับแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศของคนหางานที่
เดินทางกลับประเทศไทยเปนการชั่วคราว พ.ศ. 2540
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ไมระบุ
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 ชั่วโมง
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 21/07/2015 11:23
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คนหางานที่เดินทางไปทํางานกับนายจางในตางประเทศแลวเดินทางกลับมาพักผอน หรือทําธุรกิจชั่วคราวใน
ประเทศไทยในระหวางสัญญาจางงาน รวมถึงบุคคลที่กลับมาพักผอนหรือทําธุรกิจชั่วคราวในประเทศไทย
ภายหลังจากที่ทํางานจนสิ้นสุดสัญญาจางงานฉบับเดิมแลว และไดทําสัญญาจางงานฉบับใหมกับนายจางใน
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ตางประเทศไมวานายจางเดิมหรือนายจางคนใหมกอนเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อคนหางานจะเดินทาง
กลับไปทํางานกับนายจางตามสัญญาจางในตางประเทศตองยื่นแบบแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ
กอนวันเดินทาง

หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริ การประชาชนเรี ย บร อยแล ว ทั้ งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถว น และ/หรื อมี ความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุ ไมส ามารถพิจ ารณาได เจาหนาที่จ ะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ
ผูร ับบริการยื่นแบบพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร
เจาหนาที่พิจารณา
รายละเอียด / บันทึกขอมูล
และออกเอกสารแบบ
รายงานการเดินทางไป
ทํางานนอกราชอาณาจักร
(จง.12)
เสนอผูที่ไดรับมอบหมาย
พิจารณา / ลงนามในแบบ
รายงานการเดินทางไป
ทํางานนอกราชอาณาจักร

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

20 นาที

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

20 นาที

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

ระยะเวลา
ใหบริการ
20 นาที

-
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 ชั่วโมง
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 1 ชั่วโมง

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนาหนังสือ
กรมการกงสุล
1
1
เดินทาง (หนา
1) พาสปอรต)

2)

ที่
1)

สําเนาวีซา
ประเภท ReEntry VISA หรือ
วีซาอื่นๆที่มี
ความหมาย
เดียวกัน

1

1

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
แบบแจงการ
สํานักงานจัดหางาน 1
0
เดินทางกลับไป จังหวัดนครสวรรค
ทํางาน

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(สําเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ใหนําเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคําขอ)
ฉบับ

(สําเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ใหนําเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคําขอ)

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-
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ที่

2)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ตางประเทศ
(แบบ จง.39 ก)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

สําเนาสัญญาจาง หรือหนังสือ
รับรองจาก
นายจาง หรือ
สําเนาใบอนุญาต
ทํางาน
สําเนาตั๋ว
เครื่องบิน (ถามี)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

(สําเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ใหนําเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคําขอ)

0

1

ชุด

(สําเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ใหนําเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคําขอ)

3)

16. คาธรรมเนียม
1) ไมมคี า ธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค โทรศัพท 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
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1)

แบบแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ (แบบ จง.39 ก)

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

27/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดย
หัวหนาหนวยงาน
(Reviewer)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การแจงการเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การแจงการเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2) ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการรับแจงการเดินทางไปเก็บผลไมปาในประเทศสวีเดน พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการรับแจงการเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง พ.ศ.2547
4) ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการรับแจงการเดินทางไปทํางานบนเรือเดินทะเลในตางประเทศ
พ.ศ. 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ไมระบุ
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 17:06
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คนหางานที่อยูในประเทศไทยที่ติดตอกับนายจางในตางประเทศเพื่อจะเดินทางไปทํางานตางประเทศดวย
ตนเอง โดยมิไดทําสัญญาจัดหางานหรือไมผานผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ หรือกรมการ
จัดหางาน ใหยื่นแบบแจงการเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง พรอมดวยหลักฐานตามที่กําหนดไวกอน
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การเดินทางไมนอยกวา 15 วัน

หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให ผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูร ับบริการยื่นแบบพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

1 ชั่วโมง

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา
รายละเอียดของเอกสาร /
บันทึกขอมูล และออก
เอกสารแบบรายงานการ
เดินทางไปทํางานนอก
ราชอาณาจักร (จง. 12)

1 ชั่วโมง

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เสนอผูที่ไดรับมอบหมาย
พิจารณ/ลงนามในแบบ

1 ชั่วโมง

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

รายงานการเดินทางไป
ทํางานนอกราชอาณาจักร
(จง. 12)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
นครสวรรค

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 ชั่วโมง
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 3 ชั่วโมง

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ประจําตัว
1) ประชาชน หรือ
สําเนาทะเบียน
บาน
สําเนาหนังสือ
กรมการกงสุล
0
1
เดินทาง (หนา
2) พาสปอรต)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(สําเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ใหนําเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคําขอ)
ฉบับ
(สําเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ใหนําเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคําขอ)

4/7

ที่
1)

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
แบบแจงการ
เดินทางไปทํางาน
ตางประเทศดวย
ตนเอง (จง.39)
สําเนาสัญญา
วาจางซึ่งผานการ
รับรองจากสถาน
ฑูตไทยหรือสถาน
กงสุลไทย หรือ
ผูรับผิดชอบใน
การดูแลคนไทย
ในประเทศนั้น
สําเนาเอกสาร
อนุญาตใหเดิน
ทางเขาไปทํางาน
ในประเทศที่จะ
เดินทางไปทํางาน
(วีซา)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สํานักงานจัดหางาน 1
0
จังหวัดนครสวรรค

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

-

1

0

ชุด

(สําเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ใหนําเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคําขอ)

-

0

1

ชุด

(สําเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ใหนําเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคําขอ)

0

1

ฉบับ

(สําเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ใหนําเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคําขอ)

0

1

ฉบับ

( กรณีทํางานนอก
ชายฝงทะเลหรือ
ในทะเล Off
Shore และ
ทํางานบนเรือเดิน
ทะเลใน

สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูใหความยินยอม
(กรณีบุคคลอายุ
ต่ํากวา 20 ป ไป
ทํางาน)
สําเนาหนังสือคน ประจําเรือ
(Seaman Book)
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ที่

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม

สําเนาหนังสือ
เชิญจากนายจาง
หรือตัวแทน
นายจาง

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

-

0

1

ฉบับ

สําเนาสัญญาจาง -

0

1

ฉบับ

สําเนาหนังสือ
รับรองหรือ

0

1

ฉบับ

6)

7)

8)

-

หมายเหตุ
ตางประเทศ /
สําเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ใหนําเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคําขอ)
(กรณีทํางานนอก
ชายฝงทะเลหรือ
ในทะเล Off
Shore และ
ทํางานบนเรือเดิน
ทะเลใน
ตางประเทศ /
สําเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ใหนําเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคําขอ)
(กรณีทํางานนอก
ชายฝงทะเลหรือ
ในทะเล Off
Shore และ
ทํางานบนเรือเดิน
ทะเลใน
ตางประเทศ /
สําเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ใหนําเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคําขอ)
(กรณีเก็บผลไมปา
ตามฤดูกาลใน
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ที่

9)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
เอกสารเชิญใหไป
เก็บผลไมปา (ถา
มี)

สําเนาหนังสือ
ผานการฝกอบรม
ดานความ
ปลอดภัยในการ
ทํางานบนเรือ
(Safety Book)

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

1

หนวยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ
ตางประเทศ /
สําเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ใหนําเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคําขอ)
(กรณีทํางาน
เกี่ยวกับ
อุสาหกรรมน้ํามัน
และกาซ และ
กรณีทํางานนอก
ชายฝงทะเลหรือ
ในทะเล Off
Shore /
สําเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ใหนําเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคําขอ)

16. คาธรรมเนียม
1) ไมมคี า ธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค โทรศัพท 0 5625 7036 - 7
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2)

ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan

3)

ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
แบบแจงการเดินทางไปทํางานตางปะเทศดวยตนเอง (จง. 39)

-

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

27/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดย
หัวหนาหนวยงาน
(Reviewer)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: นายจางขออนุญาตพาลูกจางไปทํางานในตางประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: นายจางขออนุญาตพาลูกจางไปทํางานในตางประเทศ
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2) ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตพาลูกจางไป
ทํางานในตางประเทศ พ.ศ. 2538
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวย
การขออนุญาตและการอนุญาตพาลูกจางไปทํางานในตางประเทศ พ.ศ. 2538
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ที่อยู 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 -7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (นายจางที่มีสํานักงานในจังหวัดอื่นใหยื่นคําขอ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนั้น)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. นายจางในประเทศไทย (นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา) ที่มีความประสงคจะพาลูกจางไปทํางานใน
ตางประเทศ จะตองขออนุญาตตออธิบดีกรมการจัดหางานตามความในมาตรา 49 แหง พรบ. จัดหางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดย พรบ. จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
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2537
2. การยื่นคําขออนุญาตดังกลาว นายจางที่มีสํานักงานในกรุงเทพใหยื่นคําขอ ณ สํานักงานบริหารแรงงาน
ไทยไปตางประเทศกรมการจัดหางานหรือสํานักงานจัดหางานเขตในพื้นที่ที่สํานักงานตั้งอยู นายจางที่มี
สํานักงานในจังหวัดอื่นใหยื่นคําขอ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนั้น
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม 3 ชั่วโมง
เอกสาร /
เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา /
4 ชั่วโมง
ประทับตราลงนามในสัญญา
จางแรงงาน / เสนอ
ความเห็นตออธิบดีหรือผูที่
ไดรับมอบหมาย

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค/ ลงนาม
แบบ จง.12

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

1 วันทําการ

-
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 2 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 2 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สําเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
1
1
ฉบับ
รับรองการจด
การคา
ทะเบียนนิติบุคคล
ของบริษัท
(รับรองไมเกิน 6
1)
เกิน)

2)

ที่

1)

2)

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบและผูรับ
มอบอํานาจ

กรมการปกครอง

0

1

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
คําขออนุญาตพา สํานักงานจัดหางาน 1
0
ลูกจางไปทํางาน จังหวัดนครสวรรค
ในตางประเทศ
(แบบ จง. 23)
สําเนาสัญญาหรือ 1
1
เอกสารแสดงการ
วาจางระหวางผู
วาจางใน

ชุด

หมายเหตุ
(สําเนาหลักฐานทุก
ฉบับใหนําเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคําขอ /
นายจางหรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท (ถามี))
(กรณีนายจางไม
ไดมาติดตอดวย
ตนเอง)

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ฉบับ

(สําเนาหลักฐานทุก
ฉบับใหนําเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคําขอ /
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ที่

3)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ตางประเทศกับผู
ขออนุญาต เชน
สัญญาที่นายจาง
ประมูลงานใน
ตางประเทศ

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

สําเนา
รายละเอียดผูถือ
หุน (แบบ บอจ.5
รับรองไมเกิน 6
เดือน

1

1

ชุด

สําเนาใบอนุญาต ประกอบกิจการ
โรงงาน (ถามี)

1

1

ฉบับ

สําเนาเอกสาร
แสดงการอนุญาต

1

1

ฉบับ

4)

5)

หมายเหตุ
นายจางหรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท (ถามี) /
หากเอกสารเปน
ภาษาตางประเทศ
ตองแปลเปนไทย
ดวย)
(สําเนาหลักฐานทุก
ฉบับใหนําเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคําขอ /
นายจางหรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท (ถามี))
(สําเนาหลักฐานทุก
ฉบับใหนําเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคําขอ /
นายจางหรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท (ถามี))
(สําเนาหลักฐานทุก
ฉบับใหนําเอกสาร
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ที่

6)

7)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ของสวนราชการ
หรือหนวยงาน
ของรัฐที่อนุญาต
ใหลูกจางเขาไป
ทํางานในประเทศ
นั้น เชน วีซา ,
เอ็น.โอ.ซี.

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

สําเนาเอกสาร
แสดงการอนุญาต
ของสวนราชการ
แหงประเทศของ
ผูวาจางที่อนุญาต
ใหผูขออนุญาตนํา
ลูกจางเขาไป
ทํางานในประเทศ

1

1

ฉบับ

สําเนาหลักฐาน แสดงวาลูกจาง
เปนลูกจางของ
บริษัท เชน
ภงด.1 (ยอนหลัง
6 เดือน) หรือ
หลักฐานการเขา
เปนสมาชิก
กองทุน
ประกันสังคม
หรือบัตรรับรอง
สิทธิการ
รักษาพยาบาล
ของประกันสังคม

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคําขอ /
นายจางหรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท (ถามี))
(สําเนาหลักฐานทุก
ฉบับใหนําเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคําขอ /
นายจางหรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท (ถามี))
(สําเนาหลักฐานทุก
ฉบับใหนําเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคําขอ /
นายจางหรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท (ถามี))
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
หลักฐานการจาง 4
0
แรงงานใน
ตางประเทศ

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(1. ในเอกสารตอง
ระบุเงื่อนไขดังนี้
ระยะเวลาการ
ทํางาน, สวัสดิการ
อาหาร ที่พัก, คา
โดยสารเครื่องบิน,
คารักษาพยาบาล,
คาจาง(ไมต่ํากวา
อัตราคาจาง
มาตรฐาที่กรม
กําหนด), การทํา
ประกันชีวิตให
ลูกจางโดยมีผล
ครองคลุมทั้งใน
และนอกเวลา
ทํางาน / 2.
นายจางหรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท (ถามี) /
สําเนาหลักฐานทุก
ฉบับใหนําเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคําขอ)

บัญชีรายชื่อ
ลูกจางที่ไปทํางาน
ในตางประเทศ
และสาขาที่ไป
ทํางานใน
ตางประเทศ

ชุด

8)

9)

4

0

( นายจางหรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท (ถามี))
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
หนังสือมอบ
0
0
อํานาจของ
นายจาง
มอบหมายให
บุคคลใดบุคคล
หนึ่งมายื่น และ
10)
ติดตอเรื่องกรณี
นายจางไมมา
ติดตอเอง ติด
อากรแสตมป 30
บาท จํานวน 1
ฉบับ
ที่

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม 10 บาท
2) ไมมคี า ธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 -7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
คําขออนุญาตพาลูกจางไปทํางานในตางประเทศ (แบบ จง.23)

-
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

16/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูมือสําหรับประชาชน: นายจางขออนุญาตสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศ เกิน 45 วัน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: นายจางขออนุญาตสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศ เกิน 45 วัน
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2) กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการสงลูกจางไปฝกงาน
ในตางประเทศตามมาตร 49 ทวิ (2) และ (3)
3) ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง หลักเกณฑการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศและการสงลูกจาง
เดินทางกลับ (ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538)
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขในการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศ
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ตั้งอยูเลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 -7 /

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (นายจางที่มีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดอื่นใหยื่นคําขอ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนั้น)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1.นายจางซึ่งประสงคจะสงลูกจางซึ่งทํางานในกิจการตามวัตถุประสงคของนายจางไปฝกงานใน
ตางประเทศ เกิน 45 วัน โดยลูกจางไดรับเงินหรือประโยชนที่พึงจะไดรับในตางประเทศ ต่ํากวาอัตราและ
หลักเกณฑที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนดหรือสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศ ไมเกิน 45 วัน ตองไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายกอน

2.การสงลูกจางไปฝกงานดังกลาวจะเรียกเก็บเงินหรือประโยชนอื่นใดมิได
3. นายจางซึ่งสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศตองรับผิดชอบในการเดินทางกลับมาในราชอาณาจักร
ของลูกจาง
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของเอกสาร

3 ชั่วโมง

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา / เสนอ
ความเห็นตออธิบดีหรือผูที่
ไดรับมอบหมาย

4 ชั่วโมง

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค/ลงนามใน
หนังสืออนุญาตและแบบ
บัญชีรายชื่อลูกจางที่ไดรับ
อนุญาตสงไปฝกงานใน
ตางประเทศ
/ ลงนามแบบ จง.12

ระยะเวลา
ใหบริการ
1 วันทําการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 2 วันทําการ

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 2 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
1
1
รับรองการจด
การคา
ทะเบียบนิติบุคคล
ของบริษัท
(รับรองไมเกิน 6
1)
เดือน)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(สําเนาหลักฐานทุก
ฉบับใหนําเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคําขอ /
นายจางหรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท (ถามี))
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ที่

1)

2)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สํานักงานจัดหางาน 1
0
จังหวัดนครสวรรค

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(กรอกขอความให
ครบถวน)

-

1

1

ชุด

สําเนาใบอนุญาต ประกอบกิจการ
(ถามี)

1

1

ฉบับ

สําเนาหนังสือ
เชิญฝกงานจาก
ตางประเทศ หรือ
ขอตกลงของ
บริษัทใน
ตางประเทศ
เกี่ยวกับการจัดสง

1

1

ฉบับ

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
แบบคําขอ
อนุญาตสงลูกจาง
ไปฝกงานใน
ตางประเทศ
(แบบ จง. 44)
สําเนา
รายละเอียดผูเปน
หุนสวนหรือผูถือ
หุน (แบบ บอจ.5)
(รับรองไมเกิน 6
เดือน)

3)

4)

(สําเนาหลักฐานทุก
ฉบับใหนําเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคําขอ /
นายจางหรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท (ถามี))
(สําเนาหลักฐานทุก
ฉบับใหนําเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคําขอ /
นายจางหรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท (ถามี))
(1. เอกสาร
ดังกลาวหากเปน
ภาษาตางประเทศ
ตองแปลเปนไทย
ดวย
2. นายจางหรือ
ผูรับมอบอํานาจลง
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ที่

5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ลูกจางไปฝกงาน

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

หลักสูตรการ
ฝกงานใน
ตางประเทศ

-

1

0

ฉบับ

สําเนาหลักฐาน แสดงวาลูกจาเปน
ลูกจางของบริษัท
เชน ภงด.1
(ยอนหลัง 6
เดือน) หรือ
หลักฐานการเขา
เปนสมาชิก
กองทุน
ประกันสังคม
หรือบัตรรับรอง
สิทธิการ
รักษาพยาบาล
ของประกันสังคม
สําเนาหลักฐาน แสดงการอนุญาต
ใหนําผูฝกงานเขา

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
นามในเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ทุกฉบับ พรอม
ประทับตราบริษัท
(ถามี) / สําเนา
หลักฐานทุกฉบับ
ใหนําเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคําขอ)
(นายจางหรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท(ถามี))
(สําเนาหลักฐานทุก
ฉบับใหนําเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคําขอ /
นายจางหรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท(ถามี))

(สําเนาหลักฐานทุก
ฉบับใหนําเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ประเทศ เชน วีซา
, เอ็น.โอ.ซี.

สัญญาฝกงาน

8)

-

4

จํานวนเอกสาร
สําเนา

0

หนวยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ
ในวันที่ยื่นคําขอ /
นายจางหรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท (ถามี))
(อยางนอยตอง
ระบุเงื่อไขดังนี้
1. ระยะเวลาการ
ฝกงาน
2. สวัสดิการ
อาหาร ที่พัก
3. คาโดยสาร
เครื่องบิน
4. คา
รักษาพยาบาล
5. อัตราเบี้ยเลี้ยง
6. การจายคาจาง
ในประเทศไทย
นายจางตองจายให
ลูกจางที่ไปฝกงาน
เต็มตามเงินเดือนที่
ไดรับโดยนายจาง
โอนเขาบัญญชีเงิน
ฝากของลูกจางใน
ประเทศไทย
/ นายจางหรือ
ผูรับมอบอํานาจลง
นามในเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ทุกฉบับ พรอม
ประทับตราบริษัท
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ที่

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

บัญชีรายชื่อ
ลูกจางที่นายจาง
จะสงไปฝกงานใน
9)
ตางประเทศ ระบุ
ตําแหนง/สาขาที่
ไปฝกงาน
บัญชีรายชื่อ
ลูกจางที่ไดรับ
อนุญาตใหสงไป
10)
ฝกงานใน
ตางประเทศ

1

0

ชุด

4

0

ชุด

หนังสือมอบ
อํานาจของ
นายจาง
มอบหมายให
บุคคลใดบุคคล
หนึ่งมายื่นและ
ติดตอเรื่องกรณี
นายจางไมมายื่น
11)
เอง (ติดอากร
แสตมป 30 บาท)
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบและผูรับ
มอบอํานาจ
จํานวน 1 ชุด

0

0

ชุด

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ

หมายเหตุ
(ถามี))
(นายจาง หรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท (ถามี))
(นายจาง หรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท (ถามี))
(นายจาง หรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท (ถามี))
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2)

คาธรรมเนียม 10 บาท
ไมมคี า ธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
คําขออนุญาตสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศ (แบบ จง. 44)

-

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

16/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: นายจางแจงการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศ ไมเกิน 45 วัน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: นายจางแจงการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศ ไมเกิน 45 วัน
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2) ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง หลักเกณฑการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศและการสง
ลูกจางเดินทางกลับ (ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538)
3) ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการรับแจงการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศ พ.ศ. 2538

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการรับแจงการสง
ลูกจางไปฝกงานในตางประเทศ พ.ศ. 2538
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 1 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสรรค ที่อยู 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 - 7/

ดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (นายจางที่มีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดอื่นใหยื่นคําขอ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนั้น)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. นายจางซึ่งประสงคจะสงลูกจางซึ่งทํางานในกิจการตามวัตถุประสงคของนายจางไปฝกงานใน
ตางประเทศ ไมเกิน 45 วัน โดยลูกจางไดรับเงินหรือประโยชนที่จะพึงไดรับในตางประเทศไมต่ํากวาอัตราและ
หลักเกณฑที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด ตองยื่นแบบแจงการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศไมเกินสี่สิบ
หาวันตออธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผูที่อธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมายกอนวันที่ลุกจางเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักร
2.การสงลูกจางไปฝกงานดังกลาวจะเรียกเก็บเงินหรือประโยชนอื่นมิได
3.นายจางซึ่งสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศตองรับผิดชอบในการเดินทางกลับมาในราชอาณาจักรของ
ลูกจาง
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

ผูร ับบริการยื่นแบบพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา / เสนอ 1 ชั่วโมง
ความเห็นอธิบดีหรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดหางานจังหวัดนครสวรรค 1 ชั่วโมง
/ ลงนามแบบ จง.12

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

2)

1 ชั่วโมง

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

การตรวจสอบเอกสาร
1)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

-
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 ชั่วโมง
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 3 ชั่วโมง
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
1
1
รับรองการจด
การคา
ทะเบียนนิติบุคคล
และรายละเอียดผู
ถือหุน (แบบ
1)
บอจ.5)

2)

ที่
1)

สําเนาเอกสาร
แสดงวาผูฝกงาน
เปนลูกจาง เชน
ภงด.1 หรือ บัตร
ประกันสังคม

1

1

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
แบบแจงการสง สํานักงานจัดหางาน 1
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(สําเนาหลักฐานทุก
ฉบับใหนําเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคําขอ /
นายจาง หรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท(ถามี))
ชุด
(สําเนาหลักฐานทุก
ฉบับใหนําเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคําขอ /
นายจาง หรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท(ถามี))

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-
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ที่

2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
ลูกจางไปฝกงาน จังหวัดนครสวรรค
ในตางประเทศไม
เกินสี่สิบหาวัน
ตามมาตรา 49
ทวิ (1) (แบบ
จง.46)
หลักฐานการ
1
0
อนุญาตใหผู
ฝกงานเขา
ประเทศนั้น

หนวยนับ
เอกสาร

ชุด

หลักสูตรหรือ
กําหนดการอบรม

1

0

ชุด

สัญญาฝกงาน

-

3

0

ชุด

บัญชีรายชื่อ
ลูกจางที่จะไป
ฝกงานใน
ตางประเทศ
(จง.47)

-

3

0

ชุด

3)

4)

5)

16. คาธรรมเนียม

หมายเหตุ

(นายจาง หรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท(ถามี))
(นายจาง หรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท (ถามี))
(นายจาง หรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท(ถามี))
(นายจาง หรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พรอมประทับตรา
บริษัท (ถามี))
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1)

ไมมคี า ธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
แบบแจงการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศไมเกินสี่สิบหาวันตามมาตรา 49 ทวิ (1) (แบบ จง.46)

19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

16/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอแจงขอความโฆษณาการจัดหางานของผูรบั อนุญาตจัดหางาน
ในประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การขอแจงขอความโฆษณาการจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2) ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการโฆษณาการจัดหางาน พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ไมระบุ
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 - 7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูรับอนุญาตจัดหางานรายใดประสงคจะโฆษณาจัดหางานในประเทศ ใหแจงขอความที่จะทําการโฆษณาตอ
นายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานตั้งอยูทราบลวงหนา อยางนอย 3 วัน กอนที่จะทําการโฆษณาและ
และโฆษณาขอความตามที่แจงตอนายทะเบียนเทานั้น
หมายเหตุ :
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* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริ การประชาชนเรี ย บร อยแล ว ทั้ งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถว น และ/หรื อมี ความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุ ไมส ามารถพิจ ารณาได เจาหนาที่จ ะจัดทําบัน ทึกความบกพร องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
สวนงาน /
รายละเอียดของขัน้ ตอนการ ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หนวยงานที่
บริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผูรับบริการยื่นหนังสือแจง 1 วันทําการ สํานักงานจัดหา
ขอความโฆษณาการจัดหา
งานจังหวัด
งานพรอมเอกสาร /
นครสวรรค
1)
เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของเอกสาร

-

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณาขอความ 1 วันทําการ
โฆษณาและเอกสารหลักฐาน
/ เสนอความเห็นตอนาย
ทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางานผู
รับคําขอพิจารณา

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

2)

3)

หมายเหตุ

1 วันทําการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
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ที่

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

0

ชุด

-

0

ฉบับ

-

0

ชุด

-

0

ฉบับ

-

1

ชุด

-

0

ฉบับ

-

หมายเหตุ

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
หนังสือขอแจง
1
ขอความ
โฆษณาการจัดหา
งาน
ตัวอยางขอความ 1
โฆษณาการจัดหา
งาน
หนังสือยืนยัน
1
ความรับผิดชอบ
ของผูรับอนุญาต
จัดหางาน
บัญชีรายชื่อ
1
นายจางและ
สถานที่ตั้ง
สํานักงาน
เอกสารการขอ
1
คนหางานของ
นายจาง
สําเนาใบอนุญาต สํานักงานจัดหางาน 0
จัดหางาน
จังหวัดนครสวรรค
หนังสือมอบ
0
อํานาจ กรณีผูรับ
อนุญาตไม
สามารถยื่น
เอกสารไดดวย
ตนเอง ติดอากร
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ที่

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
แสตมป 10 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบและผูรับ
มอบ จํานวน 1
ชุด

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) ไมมคี า ธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท /โทรสาร 0 5625 7036 -7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

27/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดย
หัวหนาหนวยงาน
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จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

(Reviewer)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2) กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) การขออนุญาต การออกและตอใบอนุญาตจัดหางาน
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.
2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว. ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ ไมนอย
กวา 30 วัน โดยยื่นคําขอ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดยครสวรรค
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
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เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจาหนาที่ออกหนังสือถึง
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประวัต/ิ พฤติการณผูยื่นขอ

2 วัน

การพิจารณา

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

-

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

หนวยงานที่เกี่ยวของ
15 วัน
ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ
และพฤติการณผูยื่นขอ
(สํานักงานจัดหางานจังหวัด
นครสวรรค)
รวบรวมเอกสารหลักฐาน/ 4 วัน
ผลการตรวจสอบ/เสนอ
ความเห็นตอนายทะเบียน
จัดหางาน

-

-

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางาน
พิจารณา / ลงนามใน
ใบอนุญาต

2 วัน

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

-

ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม / รับ

0 วัน

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด

(ผูรับใบอนุญาต
ตองลงลายมือชื่อ

2)

3)

การพิจารณา
4)

6)

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร
1)

5)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ใบอนุญาต

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
นครสวรรค

หมายเหตุ

ในใบอนุญาตตอ
หนาเจาหนาที่)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 24 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 15 วัน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
หนังสือ กรมพัฒนาธุรกิจ
1
0
รับรองการจด
การคา
ทะเบียนนิติบุคคล
1) ซึ่งรับรองไวไม
เกิน 6 เดือน

2)

3)

รูปถายครึ่งตัว
หนาตรง ไมสวม
หมวก ขนาด 4x6
ซม. (2 นิ้ว) ของผู
ขอรับใบอนุญาต
หรือของผูมี
อํานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคล (ถายไม
เกิน 6 เดือน)
จํานวน 3 รูป
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง
บานของผูรับ

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(กรณีนิติบุคคล)

0

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
อนุญาต

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
คําขอตอ สํานักงานจัดหางาน 1
0
อายุใบอนุญาต
จังหวัดนครสวรรค
จัดหางานให
คนหางานทํางาน
ในประเทศ (แบบ
จง.4)
ใบอนุญา สํานักงานจัดหางาน 1
0
ตจัดหางานฉบับ จังหวัดนครสวรรค
เดิม (แบบ จง.3)
บัญชี
รายชื่อผูถือหุน
(บอจ.5) ซึ่ง
รับรองไมเกิน 6
เดือน (กรณีนิติ
บุคคล)
หนังสือมอบ
อํานาจให
กรรมการคนใด
คนหนึ่งเปนผูรับ
อนุญาตมีอํานาจ
ลงนามในเอกสาร
ที่เกี่ยวกับการ
จัดหางานใน
ประเทศ ติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมรายงานการ

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ฉบับ

-

1

0

ชุด

-

0

0

ชุด

(กรณีที่นิติบุคคลมี
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม
มากกวา 1 คนขึ้น
ไป)
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ที่

5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ประชุมกรรมการ
ผูมีอํานาจแตงตั้ง
ใหเปนผูรับ
อนุญาต จํานวน
1 ชุด
หนังสือตรวจสอบ
ประวัติและพิมพ
ลายนิ้วมือจาก
หนวบงานของ
สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ซึ่งมีอายุ
ไมเกิน 30 วัน
หนังสือตรวจสอบ
พฤติการณบริษัท
จากหนวยงาน
ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
ซึ่งมีอายุ ไมเกิน
30 วัน
หนังสือมอบ
อํานาจ ปดอากร
แสตมป 10 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบและผูรับ
มอบ จํานวน 1
ชุด

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

0

ชุด

(กรณีผูรับอนุญาต
จัดหางานไมไดมา
ยื่นเอกสารดวย
ตนเอง)

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ (แบบ จง.4)
คาธรรมเนียม 10 บาท
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2)

คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตจัดหางาน
คาธรรมเนียม 5,000 บาท

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค โทรศัพท 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
คําขอตออายุใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ (แบบ จง.4)
2)
หนังสือมอบอํานาจใหกรรมการคนใดคนหนื่งเปนผูรับอนุญาตมีอํานาจลงนามในเอกสารที่
เกี่ยวกับการจัดหางานในประเทศ
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

27/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดย
หัวหนาหนวยงาน
(Reviewer)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอตัง้ สํานักงานจัดหางานในประเทศชัว่ คราวนอกเขตทองที่
ทีไ่ ดรบั อนุญาต
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การขอตั้งสํานักงานจัดหางานในประเทศชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงาน
จัดหางาน พ.ศ. 2538
2) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
3) ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตยายสํานักงาน
การตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน
พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 25/07/2015 13:29
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงื่อนไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานมีเหตุจําเปนที่ไมอาจปองกันได ทําใหไมสามารถดําเนินธุรกิจจัดหางาน ณ ที่ตั้ง
สํานักงานฯ ที่นายทะเบียนอนุญาตได ผูรับอนุญาตจัดหางานฯ ประสงคจะตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองที่
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ที่ไดรับอนุญาต ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานของผูรับอนุญาตตั้งอยู โดยใหระบุ
เหตุแหงความจําเปนดวย
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอนการ ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หนวยงานที่
บริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม 1 วัน
สํานักงานจัดหา เอกสาร / เจาหนาที่
งานจังหวัด
1)
ตรวจสอบความครบถวน
นครสวรรค
ถูกตองของเอกสาร
การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา
3 วัน
รายละเอียดของเอกสาร /
ออกหนังสือถึงนายทะเบียน
แหงทองที่ที่จะไปตั้ง
สํานักงานชั่วคราวเพื่อ
ตรวจสอบสถานที่ที่ผูยื่นคํา
ขอประสงคจะขอตั้ง
สํานักงานชั่วคราว และเสนอ
ความเห็น.

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

-

จัดสงเอกสารทางไปรษณีย
ใหนายทะเบียนแหงทองที่ที่
จะไปตั้งสํานักงานชั่วคราว

-

-

2)

3)

7 วัน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

หมายเหตุ

นายทะเบียนแหงทองที่ที่จะ 7 วัน
ไปตั้งสํานักงานชั่วคราว
ตรวจสอบสถานที่ตั้ง
สํานักงานชั่วคราว / เสนอ
ความเห็นตอนายทะเบียนผู
รับคําขอ

-

(นับรวมระยะเวลา
การนัดหมายเขา
ตรวจสอบสถาน
ที่ตั้งสํานักงาน
จัดหางานชั่วคราว)

-

จัดสงเอกสารทางไปรษณีย 7 วัน
คืนใหนายทะเบียนจัดหางาน
ผูรับคําขอ

-

-

การพิจารณา

รวบรวมเอกสารหลักฐาน
3 วัน
และผลการตรวจสอบ /
เสนอความเห็นนายทะเบียน
ผูรับคําขอพิจารณา

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางานผู
2 วัน
รับคําขอพิจารณา/ลงนามใน
ใบอนุญาต

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

-

ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม / รับหนังสือ
แจงผลการอนุญาต / ไม
อนุญาต

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

5)

6)

8)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การพิจารณา
4)

7)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

0 วัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

หมายเหตุ
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ที่

1)

2)

3)

4)

5)

6)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
คําขอตั้ง
สํานักงานจัดหางาน 1
สํานักงานจัดหา จังหวัดนครสวรรค
งานชั่วคราวนอก
เขตทองที่ที่ไดรับ
อนุญาต (แบบ
จง.14)
สําเนาเอกสาร
0
แสดงกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิ
ครอบครองสถาน
ที่ตั้งสํานักงาน
ชั่วคราว
แผนที่แสดงสถาน 1
ที่ตั้งสํานักงาน
ชั่วคราว
โดยสังเขป
รูปถายตัวอาคาร 1
สํานักงานชั่วคราว
ทั้งภายในและ
ภายนอก
ใบอนุญาตจัดหา สํานักงานจัดหางาน 1
งาน / บัตร
จังหวัดนครสวรรค
ประจําตัวผูรับ
อนุญาต ผูจัดการ
ลูกจางและ
ตัวแทนจัดหางาน
รูปถายอาคาร
1
สํานักงานเดิมทั้ง
ภายในและ
ภายนอก หรือ

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

1

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ชุด

-

0

ชุด

-

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
หลักฐานอันแสดง
ถึงเหตุจําเปนหรือ
พฤติการณ
นอกเหนือไม
สามารถปองกัน
หรือคาดการณ
ลวงหนา อันทําให
ไมสามารถใช
สถานที่เดิมได
(ถามี)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ (แบบ จง.14)
คาธรรมเนียม 10 บาท
2) คาธรรมเนียมการอนุญาต
คาธรรมเนียม 400 บาท

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท /โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
คําขอตั้งสํานักงานจัดหางานชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต (แบบ จง.14)

-
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

27/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดย
หัวหนาหนวยงาน
(Reviewer)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอใบแทนใบอนุญาตและบัตรประจําตัวผูรบั อนุญาต/ผูจดั การ/ลูกจาง/
ตัวแทนจัดหางาน ของผูรบั อนุญาตจัดหางานในประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบแทนใบอนุญาตและบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต/ผูจัดการ/ลูกจาง/ตัวแทน
จัดหางาน ของผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2) ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการขอและการออกใบแทนใบอนุญาต และบัตร
ประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน พ.ศ. 2538
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ไมระบุ
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 - 7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีใบอนุญาตจัดหางานหรือบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานสูญหายหรือถูก
ทําลาย ผูรับอนุญาตจัดหางานจะตองยื่นขอใบแทนใบอนุญาต บัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือ
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ตัวแทนจัดหางานที่สูญหายหรือถูกทําลาย ตามแบบ จง.18 ตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานนั้น
ตั้งอยู ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย

หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
พิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

1 วันทําการ

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา / เสนอ
ความเห็นตอนายทะเบียน
จัดหางาน

2 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางาน
พิจารณาลงนามอนุญาต

2 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

-

ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม / รับใบแทน

0 วัน

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด

(ผูรับใบแทน
ใบอนุญาตตองลง

2)

4)

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร
1)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ
ใบอนุญาต

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
นครสวรรค

หมายเหตุ

ลายมือชื่อตอหนา
เจาหนาที่)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

ที่

1)

2)

3)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูรับอนุญาต/ผูถือ
บัตรประจําตัว
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
บานของผูรับ
อนุญาต/ผูถือบัตร
ประจําตัว
รูปถายหนาตรง 0
0
ไมสวมหมวก
ขนาด 4x 6
เซนติเมตร
จํานวน 3 รูป

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ฉบับ

-

ฉบับ

-
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ที่

1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
คําขอใบแทน
สํานักงานจัดหางาน 1
ใบอนุญาต/ใบ
จังหวัดนครสวรรค
แทนบัตร
ประจําตัว (แบบ
จง.18)
สําเนาใบอนุญาต สํานักงานจัดหางาน 0
จัดหางาน
จังหวัดนครสวรรค
เอกสาร/หลักฐาน 1
ที่แสดงวา
ใบอนุญาต/บัตร
ประจําตัว สูญ
หายหรือถูก
ทําลาย
หนังสือมอบ
1
อํานาจติดอากร
แสตมป จํานวน
30 บาท พรอม
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูร ับมอบ จํานวน
1 ชุด (กรณีไมมา
ดวยตนเอง)

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

1

ชุด

-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม 10 บาท
2) คาใบแทนใบอนุญาตจัดหางาน
คาธรรมเนียม 2,500 บาท
หมายเหตุ (ตอฉบับ / ระยะเวลาเทาใบอนุญาตจริงฉบับเดิม)
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17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
คําขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนบัตรประจําตัว (แบบ จง.18)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

27/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดย
หัวหนาหนวยงาน
(Reviewer)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอเปลีย่ นชื่อสํานักงานจัดหางานของผูรบั อนุญาตจัดหางาน
ในประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การขอเปลี่ยนชื่อสํานักงานจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน
พ.ศ. 2528
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ไมระบุ
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ที่อยู 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 - 7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูไดรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ มีความประสงคจะเปลี่ยนชื่อสํานักงานจัดหางาน ให
ยื่นหนังสือพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ ตอนายทะเบียนแหงทองที่ที่สํานักงานจัดหางานตั้งอยู กรณีนิติบุคคลตอง
ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสํานักงานเรียบรอยแลวจากกระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
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บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให ผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา / เสนอ 7 วันทําการ
ความเห็นตอนายทะเบียน
จัดหางาน / จัดทํา
ใบอนุญาตฉบับใหม / บันทึก
การเปลี่ยนแปลงในบัตร
ประจําตัวผูจัดการ ลูกจาง
หรือตัวแทนจัดหางาน

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางาน
2 วันทําการ
พิจารณา / ลงนามใน
ใบอนุญาต บัตรประจําตัว
ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทน
จัดหางาน

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

-

ผูรับอนุญาตชําระ
0 วันทําการ
คาธรรมเนียม /รับใบอนุญาต

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

(ผูรับอนุญาตตอง
ลงลายมือชื่อตอ
หนาเจาหนาที่)

2)

3)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 วันทําการ

1 วันทําการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

การตรวจสอบเอกสาร
1)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

-
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14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 10 วันทําการ

ที่

1)

2)

3)

4)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สําเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
รับรองการจด
การคา
ทะเบียนนิติบุคคล
จากกระทรวง
พาณิชย
หนังสือบริคณธ
สนธิ ที่ไดรับการ
อนุญาตใหเปลี่ยน
ชื่อสํานักงาน
เรียบรอยแลว
(กรณีเปนนิติ
บุคคล) ไมเกิน
6 เดือน
รูปถายผูรับ
0
อนุญาตหนาตรง
ไมสวมหมวก
ขนาด 4x6
เซนติเมตร
จํานวน 3 รูป
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูรับอนุญาต
บัตรประจําตัว
สํานักงานจัดหางาน 0
ผูจัดการ ลูกจาง จังหวัดนครสวรรค
หรือตัวแทนจัดหา

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่

ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
งาน

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
หนังสือแจงขอ
1
0
เปลี่ยนชื่อ
สํานักงานจัดหา
งาน
ใบอนุญาตจัดหา สํานักงานจัดหางาน 1
0
งานตนฉบับ
จังหวัดนครสวรรค
หนังสือมอบ
0
0
อํานาจ กรณีผูรับ
อนุญาตไม
สามารถยื่น
เอกสารดวย
ตนเอง ติดอากร
แสตมป 10 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูรับมอบ

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ฉบับ

-

ชุด

-

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการเปลีย่ นชือ่ สํานักงาน
คาธรรมเนียม 100 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

20/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอเปลีย่ นผูจ ดั การของสํานักงานจัดหางานในประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การขอเปลี่ยนผูจัดการของสํานักงานจัดหางานในประเทศ
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2) ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการเปลี่ยนผูจัดการ พ.ศ. 2538
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน
พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การยื่นคําขอเปลี่ยนผูจัดการ ใชในกรณีนิติบุคคลซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานใน
ประเทศ มีความประสงคจะเปลี่ยนกรรมการผูจัดการเปนคนใหมในใบอนุญาตจัดหางาน ตองไปดําเนินการเพิ่ม
ชื่อกรรมการคนใหมในหนังสือรับรองของสํานักทะเบียนหางหุนสวนบริษัท จากกระทรวงพาณิชยกอนเพื่อจะได
นําเอกสารดังกลาวมาประกอบการยื่นคําขอ ตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานจัดหางานนั้น
ตั้งอยู ทั้งนี้ผูจัดการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
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2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
3) ไมเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน
4) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจัดหางาน
5) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
6) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
7) ไมเปนผูมีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
8) ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน
9) ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานหรืออยูในระหวาง
ใชสิทธิอุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
10) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกในความผิดที่กฎหมาย
บัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบหรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจาหนาที่ออกหนังสือถึง
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติ /
ประวัติ และพฤติการณของ
ผูจัดการรายใหม.

2 วัน

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

การพิจารณา

หนวยงานที่เกี่ยวของ
15 วัน
ตรวจสอบคุณสมบัติ /
ประวัติ และพฤติการณของ
ผูจัดการรายใหม (กองนิติ
การ / สํานักงานบริหาร
แรงงานไทยไปตางประเทศ /
สํานักจัดหางานกรุงเทพเขต
พื้นที่)

-

-

การพิจารณา

รวบรวมหลักฐาน เอกสาร / 4 วัน
เสนอความเห็นนายทะเบียน
จัดหางานผูรับคําขอ
พิจารณา

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางานผู
2 วัน
รับคําขอพิจารณา / ลงนาม
ในใบอนุญาต

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

-

ผูรับบริการชําระ
0 วัน
คาธรรมเนียม /รับใบอนุญาต

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

(ผูจัดการรายใหม
ตองลงลายมือชื่อ
ในใบอนุญาตตอ
หนาเจาหนาที่
)

3)

4)

5)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

6)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 24 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

1)

2)

3)

ที่
1)

2)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนาเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคล
ของสํานักงาน
ทะเบียนหาง
หุนสวนบริษัทที่มี
วัตถุประสงค
จัดหางานและ
บัญชีผูถือหุน
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน และ
สําเนาทะเบียน
บาน (ผูจัดการคน
ใหม)
รูปถายหนาตรงไม
สวมหมวก ขนาด
4x6 เซนติเมตร
จํานวน 3 รูป
(ผูจัดการคนใหม)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
การคา

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(มีชื่อผูจัดการราย
ใหมเปนกรรมการ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลซึ่ง
รับรองไวไมเกิน 1
เดือน)

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

-

-

0

0

ชุด

-

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
คําขอเปลี่ยน
สํานักงานจัดหางาน 1
0
ผูจัดการ (แบบ จังหวัดนครสวรรค
จง.16)
กรรมการผูมี
1
0
อํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทเกิน
1 คนจะตองมี
รายงานการ
ประชุมแตงตั้งให

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ชุด

-
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ที่

3)
4)

5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
เปนผูจัดการคน
ใหม และมี
หนังสือมอบ
อํานาจใหเปน
ผูดําเนินการ
จัดหางาน ปด
อากรแสตมป 30
บาท

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

ใบรับรองแพทย
(ผูจัดการคนใหม)
ใบอนุญาตจัดหา
งานฉบับจริง
หนังสือตรวจสอบ
ประวัติและพิมพ
ลายนิ้วมือจาก
หนวยงานของ
สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ซึ่งมีอายุ
ไมเกิน 30 วัน
หนังสือตรวจสอบ
พฤติการณบริษัท
จากหนวยงาน
ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
ซึ่งมีอายุไมเกิน
30 วัน
หนังสือมอบ
อํานาจ กรณีผูรับ
อนุญาตไม
สามารถมายื่น
เอกสารดวย
ตนเอง ติดอากร

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

สํานักงานจัดหางาน 1
จังหวัดนครสวรรค
1

0

ฉบับ

-

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
แสตมป 10 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบและผูรับ
มอบ จํานวน 1
ชุด

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม 10 บาท
2) คาธรรมเนียมการเปลีย่ นผูจ ดั การ
คาธรรมเนียม 400 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
คําขอเปลี่ยนผูจัดการ (แบบ จง.16)

-

19. หมายเหตุ
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วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

27/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดย
หัวหนาหนวยงาน
(Reviewer)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอเปลีย่ นหลักประกันของผูร บั อนุญาตจัดหางานในประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การขอเปลี่ยนหลักประกันของผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ไมระบุ
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ตั้งอยูเลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 - 7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูรับอนุญาตจัดหางานใดมีความประสงคจะเปลี่ยนหลักประกันการจัดหางาน หรือหลักประกันตัวแทนจัดหา
งานของผูรับอนุญาต ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนแหงทองที่ที่สํานักงานจัดหางานตั้งอยู พรอมหลักประกันใหม
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
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เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให ผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

ผูรับบริการยื่นหนังสือขอ
1 วัน
เปลี่ยนหลักประกัน พรอม
เอกสารหลักฐานและ
หลักประกันใหม / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

การพิจารณา

เจาหนาที่ตรวจสอบ
2 วัน
รายละเอียดหลักประกันใหม
/ ออกหนังสือถึงหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบการ
ยืนยันการค้ําประกันของ
ธนาคาร (กรณีหลักประกัน
ใหมเปนสัญญาค้ําประกัน
ของธนาคาร)

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การพิจารณาโดย
หนวยงานอื่น

หนวยงานที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบสัญญาค้ําประกัน
(ธนาคารผูค้ําประกันใหม)

20 วัน

-

-

การพิจารณา

รวบรวมเอกสาร/ผลการ
ตรวจสอบเสนอความเห็น
นายทะเบียนจัดหางาน

5 วัน

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การลงนาม/

นายทะเบียนจัดหางาน

2 วัน

สํานักงานจัดหา

-

2)

4)
5)

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร
1)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ
พิจารณา / ลงนามใน
เอกสารการคืนหลักประกัน
เดิม

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนา กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
หนังสือรับรอง
การคา
1) การจดทะเบียน
นิติบุคคล ไมเกิน
6 เดือน

ที่

1)

2)
3)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
หนังสือขอเปลี่ยน 1
0
หลักประกันของ
ผูรับอนุญาต
จัดหางาน
สําเนาใบอนุญาต สํานักงานจัดหางาน 0
1
จัดหางาน
จังหวัดนครสวรรค
หลักประกันใหม 0
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(กรณีเปนนิติ
บุคคล)

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ฉบับ

-

ชุด

( เงินสด หรือ
พันธบัตร หรือ
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ที่

4)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 10 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ
จํานวน 1 ชุด

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
สัญญาค้ําประกัน)
(กรณีผูรับอนุญาต
ไมมายื่นเอกสาร
ดวยตนเอง)

16. คาธรรมเนียม
1) ไมมคี า ธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
-
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วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

20/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอมีบตั รประจําตัวผูรบั อนุญาต ผูจดั การ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน
ในประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การขอมีบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานในประเทศ
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2) ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการขอและการออกใบแทนใบอนุญาต และบัตร
ประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน พ.ศ. 2538
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวย
การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต และบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหา
งาน พ.ศ. 2538
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 - 7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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ผูรับอนุญาตจัดหางานตองยื่นแบบคําขอมีบัตรประจําตัว ผูจัดการ ผูรับอนุญาต ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน
พรอมหลักฐานตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานตั้งอยู และเมื่อผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทน
จัดหางานออกไปปฏิบัติงานนอกสํานักงานตองแสดงบัตรประจําตัวตอผูเกี่ยวของ

หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริ การประชาชนเรี ย บร อยแล ว ทั้ งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถว น และ/หรื อมี ความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุ ไมส ามารถพิจ ารณาได เจาหนาที่จ ะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอนการ ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หนวยงานที่
บริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม 1 วันทําการ สํานักงานจัดหา เอกสาร / เจาหนาที่
งานจังหวัด
1)
ตรวจสอบความครบถวน
นครสวรรค
ถูกตองของเอกสาร
การพิจารณา
เจาหนาที่พิจารณา / เสนอ 5 วันทําการ สํานักงานจัดหา ความเห็นตอนายทะเบียน
งานจังหวัด
2)
จัดหางานผูรับคําขอ
นครสวรรค
3)

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางานผู
รับคําขอพิจารณา / ลงนาม

2 วันทําการ

-

ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม / รับบัตร
ประจําตัว

0 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

-
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ประจําตัว
1) ประชาชน

2)

3)

สําเนาทะเบียน
บาน
รูปถายหนาตรง
ไมสวมหมวก
ขนาด 4x 6
เซนติเมตร
จํานวน 3 รูป

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
คําขอมีบัตร
สํานักงานจัดหางาน 1
0
1) ประจําตัว (แบบ จังหวัดนครสวรรค
จง.17)
สําเนาใบอนุญาต สํานักงานจัดหางาน 0
1
2)
จัดหางาน
จังหวัดนครสวรรค

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ฉบับ

-
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ที่

3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนาหนังสือรับ สํานักงานจัดหางาน 0
1
จดทะเบียน
จังหวัดนครสวรรค
ลูกจางหรือ
ตัวแทน

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(นายทะเบียน
อนุญาตใหรับจด
ทะเบียนเรียบรอย
แลว กรณีขอบัตร
ประจําตัวลูกจาง
หรือตัวแทนจัดหา
งาน)

หนังสือมอบ
กรมการปกครอง
อํานาจ ติดอากร
แสตมป จํานวน
10 บาท พรอม
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูร ับมอบ จํานวน
1 ชุด

ฉบับ

0

0

-

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม 10 บาท
2) คาบัตรประจําตัว
คาธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ (อายุบัตรประจําตัว 1 ป)
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
คําขอมีบัตรประจําตัว (แบบ จง.17)

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

27/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดย
หัวหนาหนวยงาน
(Reviewer)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอยายสํานักงานจัดหางานในประเทศ :
กรณียา ยในเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไวในใบอนุญาต
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอยายสํานักงานจัดหางานในประเทศ : กรณียายในเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไวใน
ใบอนุญาต
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน
พ.ศ. 2538
2)
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
3) ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตยายสํานักงาน
การตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน
พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว. ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
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12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูไดรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ ประสงคจะยายที่ตั้งสํานักงานจัดหางาน ไปที่แหง
ใหมซึ่งไมไดระบุไวในใบอนุญาต ตองดําเนินการยื่นคําขอยายสถานที่ตั้งสํานักงาน ตามแบบ จง.13 ตอนาย
ทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานของผูรับอนุญาตตั้งอยู เพื่อพิจารณาอนุญาตยาย กอนที่จะไป
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยูกับกระทรวงพาณิชย

ที่

1)

2)

3)

4)

หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอนการ ระยะเวลา
ประเภทขัน้ ตอน
หนวยงานที่
บริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม 1 วันทําการ สํานักงานจัดหา เอกสาร / เจาหนาที่
งานจังหวัด
ตรวจสอบความครบถวน
นครสวรรค
ถูกตองของเอกสาร
การพิจารณา
เจาหนาที่ตรวจสอบสถาน
7 วันทําการ สํานักงานจัดหา (นับรวมระยะเวลา
ที่ตั้งสํานักงานจัดหางานแหง
งานจังหวัด
การนัดหมายเขา
ใหม
นครสวรรค
ตรวจสถานที่ตั้ง
สํานักงานจัดหา
งานแหงใหม)
การพิจารณา
รวบรวมเอกสารหลักฐาน / 7 วันทําการ สํานักงานจัดหา ผลการตรวจสอบ /
งานจังหวัด
เสนอความเห็นนาย
นครสวรรค
ทะเบียน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณา / ลง
นามอนุญาต

3 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

5)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ
ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาต

ระยะเวลา
ใหบริการ
0 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 18 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่
1)

2)

3)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยืน่ เพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คําขอยาย
สํานักงานจัดหางาน
สํานักงานจัดหา จังหวัดนครสวรรค
งาน (แบบ จง.13)
สําเนาเอกสาร
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ หรือ
สิทธิครอบครอง
สถานที่ตั้ง
สํานักงานแหง
ใหม
แผนที่แสดงสถาน ที่ตั้งสํานักงาน

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
1
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

0

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
แหงใหม
โดยสังเขป
รูปถายตัวอาคาร
สํานักงานแหง
ใหมทั้งภายใน
และภายนอก
ใบอนุญาตจัดหา
งานตนฉบับ /
บัตรประจําตัว
ผูจัดการ ผูรับ
อนุญาต ลูกจาง
ตัวแทนจัดหางาน
ที่นายทะเบียน
จัดหางานไดออก
ให
หนังสือมอบ
อํานาจกรณีผูรับ
อนุญาตไมไดมา
ยื่นเอกสารดวย
ตนเอง ปดอากร
แสตมป 10 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบและผูรับ
มอบ จํานวน 1
ชุด

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

สํานักงานจัดหางาน 1
จังหวัดนครสวรรค

0

ชุด

-

-

0

ฉบับ

-

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ (แบบ จง.13)
คาธรรมเนียม 10 บาท
2) คาธรรมเนียมการอนุญาต

0
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คาธรรมเนียม 400 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค โทรศัพท 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
คําขอยายสํานักงานจัดหางาน (แบบ จง.13)

19. หมายเหตุ

วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

27/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดย
หัวหนาหนวยงาน
(Reviewer)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอยายสํานักงานจัดหางานในประเทศ :
กรณียายนอกเขตจังหวัดเดียวกับทีร่ ะบุไวในใบอนุญาต
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอยายสํานักงานจัดหางานในประเทศ : กรณียายนอกเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว
ในใบอนุญาต
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงาน
จัดหางาน พ.ศ. 2538
2) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
3) ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตยายสํานักงาน
การตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน
พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว. ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูรับใบอนุญาตจัดหางานใดประสงคจะยายที่ตั้งสํานักงานจัดหางาน ตองดําเนินการยื่นคําขอ ตามแบบ จง.13
ตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานของผูรับอนุญาตตั้งอยู เพื่อพิจารณาอนุญาตยาย กอนที่จะไป
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยูกับกระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา
3 วัน
รายละเอียดของเอกสารและ
ออกหนังสือถึงนายทะเบียน
จัดหางานแหงทองที่ที่
สํานักงานไปตั้งใหม
จัดสงเอกสารที่เกี่ยวของทาง 7 วัน
ไปรษณียเพื่อตรวจสอบ
สถานที่แหงใหม

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

-

-

สํานักงานจัดหางานแหง

-

(นับรวมระยะเวลา

2)

3)
การพิจารณา

1 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

การตรวจสอบเอกสาร
1)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

7 วัน

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ทองที่ที่สํานักงานจะไปตั้ง
ใหมตรวจสอบสถานที่ตั้ง
สํานักงานแหงใหม
รวบรวมเอกสารหลักฐาน / 7 วัน
บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ใบอนุญาต บัตรประจําตัว
ผูจัดการ ลูกจางและตัวแทน
จัดหางาน / เสนอความเห็น
นายทะเบียนจัดหางานแหง
ทองที่ที่สํานักงานจะไปตั้ง
ใหม

-

การนัดหมายเขา
ตรวจสอบสถานที่
ที่ตั้งสํานักงาน
จัดหางานแหงใหม)
-

นายทะเบียนจัดหางานแหง 3 วัน
ทองที่ที่สํานักงานจะไปตั้ง
ใหมพิจารณา / ลงนามใน
ใบอนุญาตบัตรประจําตัว
ผูจัดการ ลูกจางและตัวแทน
จัดหางาน
ผูรับบริการชําระ
0 วัน
คาธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาตและเอกสารที่
เกี่ยวของ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 28 วัน

-

-

-

-

การพิจารณา

5)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
6)

7)

หมายเหตุ

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่
1)

2)

3)

4)

5)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
คําขอยาย
สํานักงานจัดหางาน 1
สํานักงานจัดหา จังหวัดนครสวรรค
งาน (แบบ จง.13)
สําเนาเอกสาร
0
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ หรือ
สิทธิครอบครอง
สถานที่ตั้ง
สํานักงานแหง
ใหม
แผนที่แสดงสถาน 1
ที่ตั้งสํานักงาน
แหงใหม
โดยสังเขป
รูปถายตัวอาคาร 1
สํานักงานแหง
ใหมทั้งภายใน
และภายนอก
ใบอนุญาตจัดหา สํานักงานจัดหางาน 1
งานตนฉบับ /
จังหวัดนครสวรรค
บัตรประจําตัว
ผูจัดการ ผูรับ
อนุญาต ลูกจาง
และตัวแทนจัดหา
งานที่นาย
ทะเบียนจัดหา
งานไดออกให

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

1

ชุด

-

0

ฉบับ

-

0

ชุด

-

0

ชุด

-
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ที่

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
หนังสือมอบ
0
0
อํานาจกรณีผูรับ
อนุญาตไมไดมา
ยื่นเอกสารดวย
ตนเอง ปดอากร
แสตมป 10 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบและผูรับ
มอบ จํานวน 1
ชุด

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ (แบบ จง.13)
คาธรรมเนียม 10 บาท
2) คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 400 บาท

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค โทรศัพท 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
คําขอยายสํานักงานจัดหางาน (แบบ จง.13)
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

27/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดย
หัวหนาหนวยงาน
(Reviewer)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอรับคืนหลักประกันของผูร บั อนุญาตจัดหางานในประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การขอรับคืนหลักประกันของผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ไมระบุ
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ตั้งอยูเลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 - 7 /

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูรับอนุญาตจัดหางานใดเมื่อเลิกประกอบธุรกิจจัดหางานใหยื่นขอรับคืนหลักประกันการจัดหางาน หรือ
หลักประกันตัวแทนจัดหางาน ตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานจัดหางานตั้งอยู
ในกรณีเลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศจะขอรับคืนหลักประกันไดก็ตอเมื่อได
ชําระหนี้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้เสร็จสิ้นแลว แตถาหนี้ที่เหลือมีจํานวนนอยกวาหลักประกันที่วางไว ให
นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหลดหลักประกันลงใหเหลือเทากับหนี้ที่พึงจะรับผิดชอบได
หมายเหตุ :
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* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูรับบริการยื่นหนังสือขอรับ 1 วัน
คืนหลักประกันพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา
ตรวจสอบประกาศ คําสั่ง
นายทะเบียนจัดหางานเรื่อง
ยกเลิกใบอนุญาต สิ้นสภาพ
หรือเพิกถอนใบอนุญาต /
สงประกาศ คําสั่งนาย
ทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ
ใหคนหางานยื่นคํารองทุกข
กรณีขอคืนคาบริการและ
คาใชจาย 30 วันนับแตมี
ประกาศ / ออกหนังสือถึง
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ตรวจสอบเรื่องรองทุกข/
พฤติการณ / ภาระค้ํา
ประกัน

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

2 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การพิจารณา

ประชาสัมพันธประกาศ
30 วัน
คําสั่งนายทะเบียนเพื่อให
คนหางานยื่นคํารองทุกข
กรณีขอคืนคาบริการและ
คาใชจาย / หนวยงานที่
เกี่ยวของตรวจสอบเรื่องรอง
ทุกข/พฤติการณ (สํานักงาน
ตํารวจทองที่ที่สํานักงาน
ตั้งอยู/กองนิติการ/กองตรวจ
และคุมครองคนหางาน/
สํานักจัดหางานกรุงเทพเขต
พื้นที่) / ตรวจสอบภาระที่ผู
ยื่นคําขอที่มีตอคนหางาน
(กองตรวจและคุมครอง
คนหางาน)

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

(ตามหวงเวลาที่
กําหนดในประกาศ
ฯ)

การพิจารณา

รวบรวมเอกสาร/ผลการ
ตรวจสอบเสนอความเห็น
นายทะเบียนจัดหางาน

5 วัน

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

(ดําเนินการนับแต
วันที่พนระยะเวลา
การประกาศฯ)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางาน
พิจารณาลงนามในหนังสือ
เพื่อคืนหลักประกัน

2 วัน

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

3)

4)

5)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 40 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
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ที่
1)

2)

ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนาบัตร
ประชาชนของ
ผูรับอนุญาต
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
ที่ยกเลิกคําวา
“จัดหางาน” และ
วัตถุประสงคการ
ประกอบกิจการ
จัดหางานให
คนหางาน

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 0
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

1

ชุด

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

1

ฉบับ

-

1

ชุด

-

0

ชุด

(กรณีผูรับอนุญาต
ไมสามารถยื่น
เอกสารดวยตนเอง
)

0

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
หนังสือขอคืน
1
หลักประกันของ
ผูรับอนุญาต
จัดหางาน
สําเนาใบอนุญาต สํานักงานจัดหางาน 0
จัดหางาน
จังหวัดนครสวรรค
สําเนาคําสั่งนาย สํานักงานจัดหางาน 0
จังหวัดนครสวรรค
ทะเบียนจัดหา
งาน เรื่องยกเลิก/
สิ้นสภาพ/เพิก
ถอน
หนังสือมอบ
0
อํานาจติดอากร
แสตมป 10 บาท
พรอมสําเนาบัตร

(กรณีเปนนิติ
บุคคล)
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ที่

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ
จํานวน 1 ชุด

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) ไมมคี า ธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

20/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
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จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2) กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) การขออนุญาต การออกและตอใบอนุญาตจัดหางาน
3) กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) กําหนดจํานวนเงินหลักประกันการขออนุญาตจัดหางาน การจด
4)

ทะเบียนตัวแทนของผูรับอนุญาตจัดหางาน
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน
พ.ศ. 2538

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน
พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 60 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว. ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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ภาคเอกชนรายใดที่ประสงคประกอบธุรกิจจัดหางานใหคนหางานในจังหวัดนครสวรรคทํางานในประเทศ ตอง
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศกับนายทะเบียนจัดหางาน โดยยื่นคําขอ ณ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค

คุณสมบัติของผูยื่นขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
3. ไมเปนผูรับอนุญาตจัดหางานอื่นที่ไดรับอนุญาตแลว
4. ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจัดหางาน
5. ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
6. ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
7. ไมเปนผูมีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
8. ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับอนุญาตจัดหางานอื่น
9. ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานหรืออยูในระหวาง
ใชสิทธิอุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
10. ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกในความผิดที่กฎหมาย
บัญญัติใหถือเอาการกระทําผิดโดยทุจริตเปนองคประกอบหรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
11. ตองวางหลักประกันไมนอยกวาหนึ่งแสนบาทไวกับนายทะเบียนจัดหางาน
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ออกหนังสือถึง
2 วัน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติ ประวัติ/
พฤติการณ ผูยื่นขอและ
ยืนยันสัญญาค้ําประกัน
(กรณีหลักประกันเปนสัญญา
ค้ําประกันของธนาคาร)

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การพิจารณาโดย
หนวยงานอื่น

หนวยงานที่เกี่ยวของ
20 วัน
ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ
/พฤติการณผูยื่นขอ
(สํานักงานจัดหางานจังหวัด
นครสวรรค) และยืนยัน
สัญญาค้ําประกัน (ธนาคาร)
/
ตรวจสอบสถาน
ที่ตั้งสํานักงานของผูยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาต

-

-

การพิจารณา

รวบรวมเอกสารหลักฐาน /
ผลการตรวจสอบ / เสนอ
ความเห็นตอนายทะเบียน
จัดหางาน
นายทะเบียนจัดหางาน
พิจารณา / ลงนามใน
ใบอนุญาต

10 วัน

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

2 วัน

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

ผูรับบริการชําระ

0 วัน

สํานักงานจัดหา

(ผูรับใบอนุญาต

1)

2)

3)

4)

5)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

6)

-

1 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ
คาธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาต

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

ตองลงลายมือชื่อ
ในใบอนุญาตตอ
หนาเจาหนาที่)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 35 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 15 วันทําการ

ที่

1)

2)

3)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
รับรองการจด
การคา
ทะเบียนนิติบุคคล
และสําเนาบัญชี
รายชื่อผูถือหุน
(บอจ.5) (รับรอง
ไมเกิน 6 เดือน)
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
บาน และสําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชนของผู
ขอรับใบอนุญาต
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
บานหรือสําเนา
บัตรประชาชน
หรือสําเนา
พาสปอรตหนา
แรก (กรณีเปน
ตางดาว) ของ

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(เฉพาะกรณีนิติ
บุคคล และผูที่
ขอรับใบอนุญาต
ตองเปนกรรมการ
และมีอํานาจลง
นามผูกพันนิติ
บุคคล)
ชุด
-

ชุด

(ประกอบการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติบุคคล)
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ที่

4)

ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
กรรมการหุนสวน
ทุกคน
รูปถาย 0
0
ครึ่งตัว หนาตรง
ไมสวมหมวก
ขนาด 4x6 ซม.
ของผูขอรับ
ใบอนุญาตหรือ
ของผูมีอํานาจลง
ชื่อแทนนิติบุคคล
ถายไมเกิน 6
เดือน จํานวน 3
รูป
15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
คําขอรับ
สํานักงานจัดหางาน 1
0
ใบอนุญาตจัดหา จังหวัดนครสวรรค
งานใหคนหางาน
ทํางานในประเทศ
(แบบ จง.1)
หลักประกันหนึ่ง 0
0
แสนบาท เปนเงิน
สด หรือพันธบัตร
รัฐบาล หรือ
สัญญาค้ําประกัน
อยางใดอยางหนึ่ง
หนังสือตรวจสอบ 1
0
ประวัติและพิมพ
ลายนิ้วมือจาก
หนวยงานของ

หนวยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ

(กรณีเปนนิติ
บุคคล)

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ฉบับ

-

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ซึ่งมีอายุ
ไมเกิน 30 วัน
หนังสือมอบ
อํานาจให
กรรมการคนใด
คนหนึ่งเปนผูรับ
อนุญาตมีอํานาจ
ลงนามในเอกสาร
ที่เกี่ยวกับการ
จัดหางานใน
ประเทศ ติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมรายงานการ
ประชุมกรรมการ
ผูมีอํานาจแตงตั้ง
ใหเปนผูรับ
อนุญาต จํานวน
1 ชุด
สําเนา
เอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครอง
สถานที่ตั้ง
สํานักงานจัดหา
งาน
ใบรับรองแพทย
ซึ่งรับรองวาผูมี
อํานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผูขอ
อนุญาต ไมเปน
คนไร

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

0

ชุด

(เฉพาะกรณีที่นิติ
บุคคล และมี
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม
มากกวา 1 คนขึ้น
ไป / กรณีนิติ
บุคคล ผูที่ขอรับ
ใบอนุญาตตองเปน
กรรมการ และมี
อํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล)

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

7)

8)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ (ไม
เกิน 1 เดือน)
แผนที่ตั้ง
1
0
สํานักงานและรูป
ถายที่ตั้ง
สํานักงานทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
หนังสือมอบ
0
0
อํานาจพรอม
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบและผูรับ
มอบ จํานวน 1
ชุด

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

ชุด

(กรณีมอบอํานาจ
ยื่นคําขอ)

16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ (แบบ จง.1)
คาธรรมเนียม 10 บาท
2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ
คาธรรมเนียม 5,000 บาท
หมายเหตุ (อายุใบอนุญาต 2 ป)
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค โทรศัพท 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
คําขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ (แบบ จง.1)
2)
หนังสือสัญญาค้ําประกันธนาคาร (แบบ จง.2)
3)
หนังสือมอบอํานาจใหกรรมการคนใดคนหนื่งเปนผูรับอนุญาตมีอํานาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับการ
จัดหางานในประเทศ

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

27/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดย
หัวหนาหนวยงาน
(Reviewer)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนลูกจางจัดหางานของผูร ับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนลูกจางจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น
หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2) กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนลูกจางและ

ตัวแทนจัดหางาน

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ไมระบุ
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 - 7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- ผูรับอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศตองจดทะเบียนลูกจางตอนายทะเบียนจัดหางานที่
ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู
- ลูกจางตองมิไดเปนลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตจัดหางานอื่นในขณะเดียวกัน และตองมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน ยกเวน มาตรา 9 (1) และ (2)
หมายเหตุ :
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* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

การตรวจสอบเอกสาร

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

1 วันทําการ

การพิจารณา

เจาหนาที่ออกหนังสือถึง
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติ /
ประวัติ / พฤติการณของ
ลูกจาง

2 วันทําการ

การพิจารณา

หนวยงานที่เกี่ยวของ
20 วันทําการ ตรวจสอบคุณสมบัติ /
ประวัติ / พฤติการณของ
ลูกจาง (กองตรวจและ
คุมครองคนหางาน /
สํานักงานบริหารแรงงานไทย
ไปตางประเทศ / สํานัก
จัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่)

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

-

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

/ จัดสงผลการตรวจสอบให
นายทะเบียนผูรับคําขอ
การพิจารณา

รวบรวมเอกสาร /เสนอ
ความเห็นตอนายทะเบียน
จัดหางานผูรับคําขอ

5 วันทําการ

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางานผู
รับคําขอพิจารณาลงนาม

2 วันทําการ

-

-

ผูรับบริการชําระ
คาธรรมเนียม /รับเอกสาร
การจดทะเบียนลูกจาง

0 วัน

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

4)

5)

6)

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

ที่
1)
2)
3)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
บาน
สําเนาหนังสือ
0
1
เดินทาง สําเนาวี
ซา (แบบที่ 03)

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

ฉบับ

-

ชุด

(กรณีเปน
ชาวตางชาติ)
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ที่
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน สํานักงานจัดหางาน 1
ลูกจาง (แบบ
จังหวัดนครสวรรค
จง.8)
บัญชีรายชื่อ
1
ลูกจางซึ่งทํา
หนาที่เกี่ยวกับ
การจัดหางาน
รูปถายของลูกจาง 0
ขนาด 4 x 6
เซนติเมตร
จํานวน 3 รูป
ใบรับรองแพทย 1
ซึ่งรับรองวาไม
เปนคนไร
ความสามารถ
หรือเสมือนไร
ความสามารถ
รับรองไวไมเกิน 1
เดือน
สําเนาใบอนุญาต สํานักงานจัดหางาน 0
จัดหางาน
จังหวัดนครสวรรค
หนังสือตรวจสอบ 1
ประวัติและพิมพ
ลายนิ้วมือจาก
หนวยงานของ
สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ซึ่งมีอายุ
ไมเกิน 30 วัน
สําเนาใบอนุญาต สํานักงานจัดหางาน 0
ทํางาน (work
จังหวัดนครสวรรค
permit)

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

0

ชุด

-

1

ฉบับ

(กรณีเปน
ชาวตางชาติ)
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16. คาธรรมเนียม
1) คาคําขอ
คาธรรมเนียม 10 บาท
2) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนลูกจาง
คาธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ (ตอคน)
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัทพ/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
คําขอจดทะเบียนลูกจาง (แบบ จง.8)

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

27/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดย
หัวหนาหนวยงาน
(Reviewer)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
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อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอกูเงินกองทุนเพื่อผูร บั งานไปทําทีบ่ าน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การขอกูเงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. 2546 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ไมระบุ
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ที่อยู 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 - 7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. กองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บานมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูรับงานไปทําที่บานหรือกลุมผูรับงานไปทําที่บาน
กูยืมเพื่อซื้อวัตถุดิบและอุปกรณในการผลิตหรือขยายการผลิต
2. เปนกลุมผูรับงานไปทําที่บานที่มีการบริหารจัดการที่ชัดเจนและมีการดําเนินการรวมกันมาแลวไมนอย
กวา 3 เดือน
3. เปนกลุมผูรับงานไปทําที่บานที่มีทรัพยสินหรือเงินทุนรวมกันไมนอยกวา 10,000 บาท
4. มีสถานประกอบการที่สามารถติดตอได
5. ยื่นคําขอกูเงินกองทุนตามแบบคําขอกูยืมเงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน (กรบ. 1) ณ สํานักจัดหา
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งานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัดที่กลุมผูรับงานไปทําที่บานไดจดทะเบียนไว

หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให ผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา
5 วันทําการ
รายละเอียดของเอกสาร /
รวบรวม ขอเท็จจริง / ออก
ตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน
ของกลุมผูรับงานไปทําที่บาน

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การพิจารณา

สรุปผลการวิเคราะหสินเชื่อ
และเสนอความเห็นตอ
คณะอนุกรรมการพิจารณา
คํารองขอกูเงินกองทุนเพื่อ
ผูรับงานไปทํางานที่บาน

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

2)

1 วันทําการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

การตรวจสอบเอกสาร
1)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

4 วันทําการ

-
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ที่

4)

5)

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาคํารองขอกูเงิน
กองทุนฯ

12 วันทําการ สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

-

ผูรับบริการทํานิติกรรม
สัญญาและรับเงินกู

0 วันทําการ

-

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

ระยะเวลาดําเนินการรวม 22 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

ที่

1)

2)

3)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ประจําตัว
ประชาชนของผูกู
และผูค้ําประกัน
หรือบัตร
ประจําตัวอื่นที่
หนวยงานของรัฐ
ออกให
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
บานของผูกูและผู
ค้ําประกัน
สําเนาบัตร
0
1
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของคูสมรส

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

ชุด

-

ชุด

-
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ที่

ที่

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
(ถามี)

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แบบคําขอกู
สํานักงานจัดหางาน 1
เงินกองทุนเพื่อ จังหวัดนครสวรรค
ผูรับงานไปทําที่
บาน (กรบ.2ก)
รายละเอียด
สํานักงานจัดหางาน 1
เพิ่มเติมประกอบ จังหวัดนครสวรรค
คํารองขอกู
เงินกองทุนฯ
(กรบ. 2ข)
หนังสือใหคํา
1
ยินยอมใหหัก
เงินเดือนหรือ
รายไดรายเดือน
(กรบ.3)
โครงการที่ขอกู 1
และรายละเอียด
การประกอบ
กิจการของผูกู
แผนผังที่อยูอาศัย 1
ของผูกูและที่ตั้ง
ของสถานที่
ทํางานของผูกู
สําเนาหลักฐาน กรมการจัดหางาน 0
การจดทะเบียน
เปนผูรับงานไปทํา
ที่บาน
หนังสือยินยอม 1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

0

ฉบับ

-

0

ชุด

(กรณีผูค้ําประกัน
เปนขาราชการ /
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ)

0

ชุด

-

0

ชุด

-

1

ฉบับ

-

0

ชุด

-
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ที่

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ของคูสมรสของผู
กูและผูค้ําประกัน
(กรบ.23)
สําเนาใบสําคัญ
การเปลี่ยนชื่อสกุลของผูกูและผู
ค้ําประกัน (ถามี)
สําเนาทะเบียน
สมรสหรือ
ใบสําคัญการหยา
หรือใบมรณะบัตร
(กรณีคูสมรส
เสียชีวิต)
ภาพถายตัวอยาง
ผลิตภัณฑหรือ
ชิ้นงาน
สําเนาเอกสาร
การถือกรรมสิทธิ์
สถานที่ทํางาน
กลุมหรือสําเนา
สัญญาเชา
สําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคาร
ยอนหลัง 6 เดือน
สําเนาใบรับคําสั่ง
จาง/สั่งผลิต/สั่ง
ประกอบ (สัญญา
อยางใดอยาง
หนึ่ง)
รายชื่อและที่อยู
ของสมาชิกกลุมฯ
ทั้งหมด

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

0

1

ชุด

-

0

1

ชุด

((ระยะเวลาเชา ไม
ควรนอยกวา
ระยะเวลา
การผอนชําระ
เงินกู))
( (ชื่อสมุดบัญชีเงิน
ฝากฯ ในนาม
กลุม))
-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

15)

16)

17)

18)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
รายงานการ
ประชุมของกลุมฯ
ที่มีมติเห็นชอบให
กูเงินกองทุนเพื่อ
ผูรับงานไปทําที่
บาน
หลักฐานแสดง
ทรัพยสินหรือ
เงินทุนของกลุมไม
นอยกวา 10,000
บาท
แผนงานการ
บริหารจัดการที่
ชัดเจนของกลุมฯ
(เชน มีการแบง
หนาที่กันภายใน
กลุมฯ อยาง
ชัดเจนฯลฯ)
หนังสือรับรอง
ของผูกู

หนังสือรับรอง
19) ของผูค้ําประกัน

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(กรณีอยูกินฉันท
สามีภรรยาโดยมิได
จดทะเบียนสมรส)
(กรณีอยูกินฉันท
สามีภรรยาโดยมิได
จดทะเบียนสมรส)

16. คาธรรมเนียม
1) ไมมคี า ธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท

17. ชองทางการรองเรียน
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1)
2)
3)

ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1)
ใบรับคําขอ (กรบ.1)
2)
แบบคําขอกูยืมเงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน (กรบ. 2ก)
3)
รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบคํารองขอกูเงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน (กรบ. 2ข)
4)
หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือนหรือเงินไดรายเดือน (กรบ. 3)
5)
หนังสือรับรองของผูกู (กรณีอยูกันฉันทสามีภรรยา โดยมิไดจดทะเบียนสมรส) (กรบ. 4ก)
6)
หนังสือรับรองของผูค้ําประกัน (กรณีอยูกันฉันทสามีภรรยา โดยมิไดจดทะเบียนสมรส) (กรบ. 4ข)
7)
หนังสือยินยอมของคูสมรส (เฉพาะกรณีมีคูสมรส) (กรบ. 23)
8)
หนังสือใหคํายินยอมของผูปกครอง (เฉพาะกรณีผูกูเปนผูเยาว) (กรบ. 27)
19. หมายเหตุ

วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

16/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอจดทะเบียนจัดตัง้ กลุม ผูรบั งานไปทําทีบ่ าน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน พ.ศ.2546 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการสงเสริมการรับงาน
ไปทําที่บาน พ.ศ.2546 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ที่อยู 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 - 7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูรับงานไปทําที่บานรวมกลุมกันไมต่ํากวา 5 คน สมาชิกมีอายุไมต่ํากวา 15 ป บริบูรณ มีวัตถุประสงคของกลุม
เพื่อรับงานประเภทเดียวกันไปทําที่บาน มีผูนํากลุม โดยผูนํากลุมยื่นคําขอจดทะเบียน (ตามแบบ ท.รบ.1)
พรอมหลักฐานตามที่ระบุในแบบ ณ สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 &ndash; 10 หรือสํานักงานจัดหางาน
จังหวัด แหงทองที่ที่กลุมผูรับงานไปทําที่บานตั้งอยู และใบทะเบียนการจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บานที่ออกให
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มีอายุ 2 ป นับแตวันที่ออก

หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให ผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา
4 วันทําการ
รายละเอียดของเอกสาร /
ลงพื้นที่ตรวจสอบกลุมผูรับ
งานไปทําที่บาน / สรุป
ความเห็นเสนอนายทะเบียน

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณา / ลง 3 วันทําการ
นามในใบทะเบียนจัดตั้งกลุม
ผูรับงานไปทําที่บาน

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

2)

1 วันทําการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

การตรวจสอบเอกสาร
1)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

-
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วันทําการ

ที่
1)
2)

ที่
1)

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง 0
1
ชุด
ของสมาชิกกลุม
สําเนาบัตรประจําตัว กรมการปกครอง 0
1
ชุด
ประชาชนของ
สมาชิกกลุม
15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
รายชื่อสมาชิก
1
0
กลุม

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

16. คาธรรมเนียม
1) ไมมคี า ธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรร เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอื การกรอก
1)
คําขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน (แบบ ท.รบ.1)

19. หมายเหตุ
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วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

16/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-
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คูม อื สําหรับประชาชน: การขอตออายุทะเบียนจัดตัง้ กลุมผูร ับงานไปทําทีบ่ า น
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การขอตออายุทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน พ.ศ.2546 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการสงเสริมการรับงาน
ไปทําที่บาน พ.ศ.2546 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ที่อยู 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 - 7/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กลุมผูรับงานไปทําที่บานที่ประสงคจะตออายุใบทะเบียน ใหยื่นคําขอตออายุ (ตามแบบ ท.รบ.3)พรอมหลักฐาน
ตามที่ระบุในแบบ กอนใบทะเบียนสิ้นอายุไมนอยกวา 15 วัน ณ สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10 หรือ
สํานักงานจัดหางานจังหวัด แหงทองที่ที่กลุมผูรับงานไปทําที่บานตั้งอยู
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
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บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให ผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

ผูรับบริการยื่นคําขอพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

การพิจารณา

เจาหนาที่พิจารณา
4 วันทําการ
รายละเอียดของเอกสาร /
ลงพื้นที่ตรวจสอบกลุมผูรับ
งานไปทําที่บาน / สรุป
ความเห็นเสนอนายทะเบียน

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณา / ลง
นามการขอตออายุใบ
ทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงาน
ไปทําที่บาน

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

2)

1 วันทําการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

การตรวจสอบเอกสาร
1)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

3 วันทําการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ

-
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ที่
1)

2)

ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
บานของสมาชิก
กลุม
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ประจําตัว
ประชาชนของ
สมาชิกกลุม

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
รายชื่อสมาชิก
1
0
กลุม
ใบทะเบียนการ สํานักงานจัดหางาน 1
0
จัดตั้งกลุมผูรับ
จังหวัดนครสวรรค
งานไปทําที่บาน
ฉบับเดิม

ผลการดําเนินงาน ของกลุมในรอบ
สองปที่ผานมา

1

0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

ชุด

-

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
ชุด

ชุด

(กรณี ใบทะเบียนฯ
(ท.รบ.2) สูญหาย
ใหนําใบแจงความ
มายื่นตอนาย
ทะเบียนเพื่อออก
ใบแทน (ท.รบ.2))
-

16. คาธรรมเนียม
1) ไมมคี า ธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอื การกรอก
1)
คําขอตออายุทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน (แบบ ท.รบ.3)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ 16/08/2558
สถานะ
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
จัดทําโดย สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
อนุมัตโิ ดย เผยแพร
โดย
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คูม อื สําหรับประชาชน: การพิจารณาอนุญาตใหหนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการ ใชมาตรา 35 แทนการจางงานคนพิการตามมาตรา 33 หรือ การสงเงินเขา
กองทุนตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัตสิ งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวติ คนพิการ
พ.ศ. 2550
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
กระทรวง: กระทรวงแรงงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การพิจารณาอนุญาตใหหนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ ใช
มาตรา 35 แทนการจางงานคนพิการตามมาตรา 33 หรือ การสงเงินเขากองทุนตามมาตรา 34 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1) พ.ร.บ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556
2) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมา
บริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน หรือจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ลามภาษามือ หรือให
ความชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ พ.ศ. 2558

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ไมระบุ
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 0
จํานวนคําขอทีน่ อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน สจจ.นว.ศศิภัทร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค ที่อยู 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท 0 5625 7036 -7 /

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กําหนดให กรณีที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะรับคนพิการเขาทํางานตาม
มาตรา 33 หรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมรับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา 33 และไมประสงค
จะสงเงินเขากองทุนตามมาตรา 34 หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้นอาจให
สัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ
ฝกงาน หรือจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการ
หรือผูดูแลคนพิการก็ได โดยเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบฯ
2. หนวยงานของรัฐซึ่งไมประสงครับคนพิการเขาทํางาน นายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมรับคน
พิการเขาทํางาน และไมประสงคสงเงินเขากองทุน แตประสงคใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือ
บริการ จัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน จัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความ
สะดวก ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ใหแจงการใหสิทธิและ
ดําเนินการใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการเขารับสิทธิภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
บริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ บั ผิดชอบ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

หนวยงานของรัฐ นายจาง 1 วัน
หรือสถานประกอบการยื่น
หนังสือขอใชสิทธิพรอม
เอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสาร

การพิจารณา

เจาหนาที่ออกพื้นที่เพื่อ
ตรวจสอบขอมูลตามที่
หนวยงานของรัฐ นายจาง
หรือเจาของสถาน
ประกอบการแจง เพื่อให
เปนไปตามที่กําหนดใน
ระเบียบ

30 วัน

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

การพิจารณา

สรุปความเห็นเสนอผูมี
อํานาจ

2 วัน

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผูมีอํานาจพิจารณา / ลงนาม 5 วัน
/ ออกหนังสือ แจงหนวยงาน
ของรัฐ นายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการอนุญาต
ใหใชมาตรา 35 ได และให
นําสงรายชื่อคนพิการหรือ
ผูดูแลคนพิการ พรอมสัญญา
ที่หนวยงานของรัฐ นายจาง
หรือเจาของสถาน
ประกอบการทํากับคนพิการ
หรือผูดูแลคนพิการดังกลาว

สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค

-

หนวยงานของรัฐ นายจาง

-

-

1)

2)

3)

4)

5)

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

0 วัน

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

หรือสถานประกอบการ สง
สําเนาสัญญาการใหสิทธิ์คน
พิการ/ผูดูแล ใหเจาหนาที่
ภายใน 31 ธันวาคม ของทุก
ป
ระยะเวลาดําเนินการรวม 38 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
สําเนาบัตร
สํานักงานจัดหางาน 0
1
ประจําตัวนายจาง จังหวัดนครสวรรค
ที่ออกโดย
1)
สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด
นครสวรรค
สําเนาหนังสือ
สํานักงาน
0
1
รับรองการจด
เลขานุการกรม
ทะเบียนบริษัท พัฒนาธุรกิจการคา
2) พรอมหนา
วัตถุประสงค
รับรองไมเกิน 6
เดือน

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(ใชเอกสารนี้
สําหรับทุกกรณี)

ชุด

(ใชเอกสารนี้
สําหรับทุกกรณี)

5/17

ที่
1)

2)

3)

4)

5)

6)

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แบบแจงขอใช
สํานักงานจัดหางาน 1
สิทธิตามมาตรา จังหวัดนครสวรรค
35 (กกจ.พก.2)
หนังสือจาก
1
นายจางหรือ
เจาของสถาน
ประกอบการถึง
จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค เพื่อ
ขอใหสิทธิคน
พิการหรือผูดูแล
คนพิการตาม
มาตรา 35
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
ประจําตัว
ประชาชนของ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท
หนังสือมอบ
1
อํานาจจาก
กรรมการฯ ติด
อากร 30 บาท
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ
(กรณีการให
สํานักงานจัดหางาน 1
สัมปทาน) แบบ จังหวัดนครสวรรค
คําขอการให
สัมปทาน

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(ใชเอกสารนี้
สําหรับทุกกรณี)

0

ฉบับ

(ใชเอกสารนี้
สําหรับทุกกรณี)

1

ฉบับ

(ใชเอกสารนี้
สําหรับทุกกรณี)

0

ฉบับ

(ใชเอกสารนี้
สําหรับทุกกรณี)

1

ฉบับ

(ใชเอกสารนี้
สําหรับทุกกรณี)

0

ฉบับ

-
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ที่

7)

8)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
(กรณีการให
1
0
สัมปทาน)
เอกสารแสดงสิทธิ
วาหนวยงานของ
รัฐ นายจางหรือ
เจาของสถาน
ประกอบการมี
สิทธิในอาคาร
สถานที่ ทรัพยสิน
เครื่องหมาย
การคาหรือ
บริการภายใต
ลิขสิทธิ์ เวลา
ออกอากาศของ
สถานีวิทยุ
สถานีโทรทัศน
เคเบิ้ลทีวี หรือ
อื่นๆ ตามที่
คณะอนุกรรมการ
สงเสริมอาชีพคน
พิการกําหนด
(กรณีการให
1
0
สัมปทาน)
เอกสารแสดง
รายละเอียดตางๆ
ที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมการให
สัมปทาน เชน
ภาพถายทรัพยสิน
ในกรณีที่ใหคน
พิการหรือผูดูแล
คนพิการ
ครอบครอง

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

ชุด

-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
ทรัพยสินเพื่อไป
ใชประโยชนใน
การประกอบ
อาชีพ
(กรณีการให
1
0
สัมปทาน)
เอกสารแสดง
มูลคาของ
กิจกรรมการให
สัมปทานที่จะ
ใหแกคนพิการ
หรือผูดูแลคน
พิการ ที่ไมนอย
กวาตามที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวง
กําหนดจํานวนคน
พิการที่นายจาง
9) หรือเจาของสถาน
ประกอบการ
และหนวยงาน
ของรัฐจะตอง
รับเขาทํางาน
และจํานวนเงินที่
นายจางหรือ
เจาของสถาน
ประกอบการ
จะตองนําสงเขา
กองทุนสงเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการ
(กรณีการให
1
0
10)
สัมปทาน) กรณีที่
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

ชุด

-
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รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
หนวยงานของรัฐ
นายจางหรือ
เจาของสถาน
ประกอบการมี
รายชื่อคนพิการ
หรือผูดูแลคน
พิการพรอมแลว
ใหแนบรายชื่อคน
พิการหรือผูดูแล
คนพิการ พรอม
ระบุหมายเลข
บัตรประจําตัวคน
พิการมาดวย
(กรณีการจัด
สถานที่จําหนาย
สินคาหรือบริการ)
11)
แบบคําขอการจัด
สถานที่จําหนวย
สินคาหรือบริการ
(กรณีการจัด
สถานที่จําหนาย
สินคาหรือบริการ)
ภาพถายสถานที่
ในการจัดพื้นที่
12)
พรอมระบุขนาด
ของพื้นที่ที่ใหคน
พิการหรือผูดูแล
คนพิการจําหนาย
สินคาหรือบริการ
(กรณีการจัด
13) สถานที่จําหนาย
สินคาหรือบริการ)
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

สํานักงานจัดหางาน 1
จังหวัดนครสวรรค

0

ฉบับ

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แผนที่ตั้งสถานที่
จัดจําหนายสินคา
หรือบริการ

(กรณีการจัด
สถานที่จําหนาย
สินคาหรือบริการ)
เอกสารที่
เกี่ยวของกับการ
คิดมูลคาพื้นที่ ที่
ใหคนพิการใชใน
การขายสินคา
หรือบริการ เชน
เอกสารอางอิง
ราคาพื้นที่ตาม
ราคาทองตลาด
หรือเอกสารแสดง
14) อัตราที่ผูยื่นให
สิทธิในการจัด
สถานที่จําหนาย
สินคาแกคนพิการ
หรือผูดูแลคน
พิการยื่นแบบการ
ชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดิน
ของราชการสวน
ทองถิ่นแหงนั้น
หรือเอกสาร
หลักฐานการให
เชาพื้นที่จากผูเชา
รายอื่น
(กรณีการจัด
15)
สถานที่จําหนาย

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
สินคาหรือบริการ)
กรณีที่หนวยงาน
ของรัฐ นายจาง
หรือเจาของสถาน
ประกอบการมี
รายชื่อคนพิการ
หรือผูดูแลคน
พิการพรอมแลว
ใหแนบรายชื่อคน
พิการหรือผูดูแล
คนพิการ พรอม
ระบุหมายเลข
บัตรประจําตัวคน
พิการมาดวย
(กรณีการจัดจาง
เหมาชวงงานหรือ
จางเหมาบริการ)
16) แบบคําขอการจัด
จางเหมาชวงงาน
หรือจางเหมา
บริการ
(กรณีการจัดจาง
เหมาชวงงานหรือ
จางเหมาบริการ)
17)
เอกสารแสดง
รายละเอียด
ลักษณะงาน
(กรณีการจัดจาง
เหมาชวงงานหรือ
18) จางเหมาบริการ)
เอกสารแสดง
รายละเอียด
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

สํานักงานจัดหางาน 1
จังหวัดนครสวรรค

0

ฉบับ

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
เกี่ยวกับประมาณ
การดานตนทุน
คาใชจายในการ
จัดการ และกําไร
กรณีการจางเหมา
บริการหรือจาง
เหมาชวงงานคน
พิการหรือผูดูแล
คนพิการ โดยให
คนพิการหรือ
ผูดูแลคนพิการ
เปนผูจัดหาวัสดุ
อุปกรณ หรือเงิน
ลงทุน

(กรณีการจัดจาง เหมาชวงงานหรือ
จางเหมาบริการ)
เอกสารแสดง
รายละเอียด
คาตอบแทนที่คน
พิการหรือผูดูแล
คนพิการจะไดรับ
19) กรณีที่หนวยงาน
ของรัฐ นายจาง
หรือเจาของสถาน
ประกอบการเปน
ผูจัดหาวัสดุ
อุปกรณ หรือ
เงินทุนตาม
ลักษณะของงานที่
จาง
20) (กรณีการจัดจาง -

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
เหมาชวงงานหรือ
จางเหมาบริการ)
กรณีที่หนวยงาน
ของรัฐ นายจาง
หรือเจาของสถาน
ประกอบการมี
รายชื่อคนพิการ
หรือผูดูแลคน
พิการพรอมแลว
ใหแนบรายชื่อคน
พิการหรือผูดูแล
คนพิการ พรอม
ระบุหมายเลข
บัตรประจําตัวคน
พิการมาดวย

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(กรณีการฝกงาน) สํานักงานจัดหางาน 1
แบบคําขอการ
จังหวัดนครสวรรค
21) ฝกงาน

0

ฉบับ

-

(กรณีการฝกงาน) เอกสารหลักสูตร
การฝกงานซึ่ง
ไดรับการ
เห็นชอบจากกรม
22)
พัฒนาฝมือ
แรงงาน หรือผูวา
ราชการจังหวัด
หรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายแลว
(กรณีการฝกงาน) 23)
เอกสารแสดง

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

24)

25)

26)

27)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
รายละเอียด
คาใชจายตางๆ
ของหลักสูตร
รวมทั้งเบี้ยเลี้ยงที่
คนพิการจะไดรับ
ในระหวางการ
ฝกงาน
(กรณีการฝกงาน)
รายชื่อคนพิการ
หรือผูดูแลคน
พิการ และ
รายการคาใชจาย
ตลอดหลักสูตร
(กรณการจัดใหมี
อุปกรณหรือสิ่ง
อํานวยความ
สะดวก) แบบคํา
ขอการจัดใหมี
อุปกรณหรือสิ่ง
อํานวยความ
สะดวก
(กรณีการจัดใหมี
อุปกรณหรือสิ่ง
อํานวยความ
สะดวก) เอกสาร
แสดงรายละเอียด
ประมาณการ
คาใชจายในการ
จัดใหมีอุปกรณ
หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวก
(กรณีการจัดใหมี

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

สํานักงานจัดหางาน 1
จังหวัดนครสวรรค

0

ฉบับ

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
อุปกรณหรือสิ่ง
อํานวยความ
สะดวก) เอกสาร
แผนงานโครงการ
ที่มีรายละเอียด
เกี่ยวกับรายการ
อุปกรณ
ประมาณการ
คาใชจาย วงเงิน
งบประมาณและ
ประโยชนที่คาด
วาจะไดรับ
(กรณีการจัดใหมี
ลามภาษามือ)
28) แบบคําขอการจัด
ใหมีบริการลาม
ภาษามือ
(กรณีการจัดใหมี
ลามภาษามือ)
เอกสารแผนงาน
โครงการที่มี
รายละเอียด
ประมาณการ
คาใชจาย วงเงิน
งบประมาณ และ
29)
ประโยชนที่จะ
ไดรับในการจาง
ลามภาษามือเพื่อ
ประจําในสถาน
ประกอบการที่มี
พนักงานเปนคน
พิการทางการได
ยิน จํานวน 20
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

สํานักงานจัดหางาน 1
จังหวัดนครสวรรค

0

ฉบับ

-

-

0

ชุด

-

1

15/17

ที่

30)

31)

32)

33)

รายการเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
คนขึ้นไป
(กรณีการจัดใหมี
ลามภาษามือ)
เอกสารแสดง
คาใชจายในการ
จางลามภาษามือ
หนึ่งคน
(กรณีการ
ชวยเหลืออื่นใด)
แบบคําขอการให
ความชวยเหลือ
อื่นใด
(กรณีการ
ชวยเหลืออื่นใด)
เอกสารแสดง
รายละเอียด
กิจกรรมความ
ชวยเหลืออื่นใดที่
นายจางหรือ
เจาของสถาน
ประกอบการจะ
ใหสิทธิแกคน
พิการหรือผูดูแล
คนพิการ
(กรณีการ
ชวยเหลืออื่นใด)
กรณีที่หนวยงาน
ของรัฐ นายจาง
หรือเจาของสถาน
ประกอบการมี
รายชื่อคนพิการ
หรือผูดูแลคน

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

สํานักงานจัดหางาน 1
จังหวัดนครสวรรค

0

ฉบับ

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืน่ เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
พิการพรอมแลว
ใหแนบรายชื่อคน
พิการหรือผูดูแล
คนพิการ พรอม
ระบุหมายเลข
บัตรประจําตัวคน
พิการมาดวย

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) ไมมคี า ธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค เลขที่ 909 หมูที่ 7 ตําบลหนองปลิง
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 โทรศัพท/โทรสาร 0 5625 7036 - 7
2) ชองทางการรองเรียน E - mail : www.doe.go.th/nakhonsawan
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

จัดทําโดย

16/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด
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อนุมัตโิ ดย
เผยแพร
โดย

นครสวรรค กรมการ
จัดหางาน กระทรวง
แรงงาน
-

