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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) การขออนุญาต การออกและตออายุใบอนุญาตจัดหางาน
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) กําหนดจํานวนเงินหลักประกันการขออนุญาตจัดหางาน การจด
ทะเบียนตัวแทนของผูรับอนุญาตจัดหางาน
- ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงาน ลงวันที่ 8
มีนาคม พ.ศ.2538
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 60 วัน (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
โทรสาร 0 2245 0964

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผูขออนุญาตตั้งสํานักงานอยู

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
ภาคเอกชนรายใดที่ประสงคประกอบธุรกิจจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศตองยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศกับนายทะเบียนจัดหางาน โดยยื่นคําขอ ณ กองตรวจและ
คุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน กรณีสํานักงานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร และยื่นคําขอ ณ สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดที่ผูขออนุญาตตั้งสํานักงานอยู กรณีสํานักงานตั้งอยูในตางจังหวัด
คุณสมบัติของผูยื่นขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานในประเทศ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
3. ไมเปนผูรับอนุญาตจัดหางานอื่นที่ไดรับอนุญาตแลว
4. ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจัดหางาน
5. ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
6. ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
7. ไมเปนผูมีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
8. ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับอนุญาตจัดหางานอื่น
9. ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานหรืออยูใน
ระหวางใชสิทธิอุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
10. ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกในความผิดที่
กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําผิดโดยทุจริตเปนองคประกอบหรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
11. ตองวางหลักประกันไมนอยกวาหนึ่งแสนบาทไวกับนายทะเบียนจัดหางาน
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ

3/5

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจาหนาที่ออกหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ/พฤติการณ
ผูยื่นขอและยืนยันสัญญาค้ําประกัน (กรณี
หลักประกันเปนสัญญาค้ําประกันของธนาคาร)

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วันทําการ)

3. หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ
/พฤติการณผูยื่นขอ (สํานักงานบริหารแรงงาน
ไทยไปตางประเทศ / กองตรวจและคุมครอง
คนหางาน / สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ที่
ผูขออนุญาตตั้งสํานักงานอยู) และยืนยันสัญญา
ค้ําประกัน (ธนาคาร) / ตรวจสอบสถานที่ตั้ง
สํานักงานของผูยื่นคําขอรับใบอนุญาต
(ระยะเวลา 20 วันทําการ)

4. รวบรวมเอกสารหลักฐาน / ผลการตรวจสอบ
/ เสนอความเห็นตอนายทะเบียนจัดหางาน

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 10 วันทําการ)

5. นายทะเบียนจัดหางานพิจารณา / ลงนาม
ในใบอนุญาต

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

6. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วันทําการ)

หมายเหตุ : ผูรับใบอนุญาตตองลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตตอหนาเจาหนาที่
ระยะเวลาดําเนินการรวม 35 วันทําการ
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คําขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ (แบบ จง.1) จํานวน 1 ฉบับ
2. หลักประกันหนึ่งแสนบาท เปนเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาค้ําประกันอยางใดอยางหนึ่ง
3. หนังสือตรวจสอบประวัติและพิมพลายนิ้วมือจากหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีอายุ
ไมเกิน 30 วัน
4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5) (รับรองไมเกิน
6 เดือน) จํานวน 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
5. หนังสือมอบอํานาจใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนผูรับอนุญาตมีอํานาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับการ
จัดหางานในประเทศ ติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมรายงานการประชุมกรรมการผูมีอํานาจแตงตั้ง
ใหเปนผูรับอนุญาต จํานวน 1 ชุด (กรณีที่นิติบุคคลมีกรรมการผูมีอํานาจลงนามมากกวา 1 คนขึ้นไป)
6. สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ตั้งสํานักงานจัดหางาน จํานวน 1 ฉบับ
7. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต จํานวน 1 ชุด
8. สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาพาสปอรตหนาแรก (กรณีเปนตางดาว) ของ
กรรมการหุนสวนทุกคน จํานวน 1 ชุด (ประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล)
9. ใบรับรองแพทยซึ่งรับรองวาผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ไมเปนคนไรความสามารถหรือ
คนเสมือนไรความสามารถ (ไมเกิน 1 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ
10. รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 4x6 ซม. ของผูขอรับใบอนุญาตหรือของผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป
11. แผนที่ตั้งสํานักงานและรูปถายที่ตั้งสํานักงานทั้งภายในและภายนอก จํานวน 1 ชุด
12. หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ จํานวน 1 ชุด
(กรณีมอบอํานาจยื่นคําขอ)
หมายเหตุ 1. กรณีนิติบุคคล ผูที่ขอรับใบอนุญาตตองเปนกรรมการ และมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
2. กรณีบุคคลธรรมดา ใหยกเวนเอกสารในขอ 3 และ 4
คาธรรมเนียม
- คาคําขอ (แบบ จง.1) ฉบับละ 10 บาท
- คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ ฉบับละ 5,000 บาท
(อายุใบอนุญาต 2 ป)
ชองทางการรองเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
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แบบฟอรม ตัวอยาง
1. คําขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ (แบบ จง.1)
2. หนังสือสัญญาค้ําประกันธนาคาร (แบบ จง.2)
3. หนังสือมอบอํานาจใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนผูรับอนุญาตมีอํานาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับการ
จัดหางานในประเทศ
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอตออายุใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) การขออนุญาต การออกและตออายุใบอนุญาตจัดหางาน
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 30 วัน (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่
กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
โทรสาร 0 2245 0964

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ไมนอยกวา 30 วัน โดยยื่นคําขอ ณ กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน กรณีสํานักงานตั้งอยูใน
กรุงเทพมหานคร และยื่นคําขอ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู กรณีสํานักงาน
ตั้งอยูในตางจังหวัด
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วัน)

2. เจาหนาที่ออกหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ/พฤติการณผู
ยื่นขอ

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วัน)

3. หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ
และพฤติการณผูยื่นขอ (กองตรวจและคุมครอง
คนหางาน / สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ที่
ผูขออนุญาตตั้งสํานักงานอยู)
(ระยะเวลา 15 วัน)

4. รวบรวมเอกสารหลักฐาน / ผลการตรวจสอบ /
เสนอความเห็นตอนายทะเบียนจัดหางาน
(ระยะเวลา 4 วัน)

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

5. นายทะเบียนจัดหางานพิจารณา/ลงนามใน
ใบอนุญาต

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วัน)

6. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
หมายเหตุ : ผูรับใบอนุญาตตองลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตตอหนาเจาหนาที่

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ระยะเวลาดําเนินการรวม 24 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

คําขอตออายุใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ (แบบ จง.4) จํานวน 1 ฉบับ
ใบอนุญาตจัดหางานฉบับเดิม (แบบ จง.3) จํานวน 1 ฉบับ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองไวไมเกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) จํานวน 1 ฉบับ
บัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5) ซึ่งรับรองไมเกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) จํานวน 1 ชุด
หนังสือมอบอํานาจใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนผูรับอนุญาตมีอํานาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับการ
จัดหางานในประเทศ ติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมรายงานการประชุมกรรมการผูมีอํานาจแตงตั้ง
ใหเปนผูรับอนุญาต จํานวน 1 ชุด (กรณีที่นิติบุคคลมีกรรมการผูมีอํานาจลงนามมากกวา 1 คนขึ้นไป)
6. รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 4x6 ซม. (2 นิ้ว) ของผูขอรับใบอนุญาตหรือของผูมีอํานาจ
ลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) จํานวน 3 รูป ถายไมเกิน 6 เดือน
7. สําเนาทะเบียนบานของผูรับอนุญาต จํานวน 1 ฉบับ
8. หนังสือตรวจสอบประวัติและพิมพลายนิ้วมือจากหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีอายุ
ไมเกิน 30 วัน
9. หนังสือตรวจสอบพฤติการณบริษัทจากหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีอายุ ไมเกิน 30 วัน
10. หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ ปดอากรแสตมป 10 บาท
จํานวน 1 ชุด (กรณีผูรับอนุญาตจัดหางานไมไดมายื่นเอกสารดวยตนเอง)
คาธรรมเนียม
- คาคําขอ (แบบ จง.4) ฉบับละ 10 บาท
- คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตจัดหางาน ฉบับละ 5,000 บาท
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ชองทางการรองเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
แบบฟอรม ตัวอยาง
1. คําขอตออายุใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ (จง.4)
2. หนังสือมอบอํานาจใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนผูรับอนุญาตมีอํานาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับการ
จัดหางานในประเทศ
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คูมือสําหรับประชาชน
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การขอยายสํานักงานจัดหางานในประเทศ
: กรณียายในเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไวในใบอนุญาต
กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

งานที่ใหบริการ

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตยายสํานักงาน การ
ตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต พ.ศ. 2545
- ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน
พ.ศ. 2538
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 30 วัน (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่
กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
โทรสาร 0 2245 0964

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
ผูไดรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ ประสงคจะยายที่ตั้งสํานักงานจัดหางาน ไปที่
แหงใหมซึ่งไมไดระบุไวในใบอนุญาต ตองดําเนินการยื่นคําขอยายสถานที่ตั้งสํานักงาน ตามแบบ จง.13 ตอนาย
ทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานของผูรับอนุญาตตั้งอยู เพื่อพิจารณาอนุญาตยาย กอนที่จะไปดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงที่อยูกับกระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบูร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. ตรวจสอบสถานที่ตั้งสํานักงานจัดหางานแหงใหม
(ระยะเวลา 7 วันทําการ)

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

หมายเหตุ : นับรวมระยะเวลาการนัดหมายเขา
ตรวจสถานที่ตั้งสํานักงานจัดหางานแหงใหม
3. รวบรวมเอกสารหลักฐาน / ผลการตรวจสอบ /
เสนอความเห็นนายทะเบียน

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 7 วันทําการ)

4. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามอนุญาต
(ระยะเวลา 3 วันทําการ)

5. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
ระยะเวลาดําเนินการรวม 18 วันทําการ

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

คําขอยายสํานักงานจัดหางาน (แบบ จง.13) จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหม จํานวน 1 ชุด
แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหมโดยสังเขป จํานวน 1 ฉบับ
รูปถายตัวอาคารสํานักงานแหงใหมทั้งภายในและภายนอก จํานวน 1 ชุด
ใบอนุญาตจัดหางานตนฉบับ / บัตรประจําตัวผูจัดการ ผูรับอนุญาต ลูกจาง ตัวแทนจัดหางานที่นาย
ทะเบียนจัดหางานไดออกให จํานวน 1 ชุด
6. หนังสือมอบอํานาจกรณีผูรับอนุญาตไมไดมายื่นเอกสารดวยตนเอง ปดอากรแสตมป 10 บาท พรอม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ จํานวน 1 ชุด

คาธรรมเนียม
- คาคําขอ
ฉบับละ 10 บาท
- คาธรรมเนียม ครั้งละ 400 บาท
ชองทางการรองเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขอยายสํานักงานจัดหางาน (แบบ จง.13)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอยายสํานักงานจัดหางานในประเทศ
: กรณียายนอกเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไวในใบอนุญาต

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตยายสํานักงาน การ
ตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต พ.ศ. 2545
- ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน
พ.ศ. 2538
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 30 วัน (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่
กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
โทรสาร 0 2245 0964

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
ผูรับใบอนุญาตจัดหางานใดประสงคจะยายที่ตั้งสํานักงานจัดหางาน ตองดําเนินการยื่นคําขอ ตามแบบ
จง.13 ตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานของผูรับอนุญาตตั้งอยู เพื่อพิจารณาอนุญาตยาย กอนที่
จะไปดําเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยูกับกระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วัน)

2. เจาหนาที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร
และออกหนังสือถึงนายทะเบียนจัดหางานแหง
ทองที่ที่สํานักงานจะไปตั้งใหม
(ระยะเวลา 3 วัน)

3. จัดสงเอกสารที่เกี่ยวของทางไปรษณียเพื่อ
ตรวจสอบสถานที่แหงใหม
(ระยะเวลา 7 วัน)

4. สํานักงานจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานจะไป
ตั้งใหมตรวจสอบสถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหม
(ระยะเวลา 7 วัน)

หมายเหตุ : นับรวมระยะเวลาการนัดหมายเขา
ตรวจสอบสถานที่ตั้งสํานักงานจัดหางานแหงใหม

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

5. รวบรวมเอกสารหลักฐาน / บันทึกการ
เปลี่ยนแปลงใบอนุญาต บัตรประจําตัวผูจัดการ
ลูกจางและตัวแทนจัดหางาน / เสนอความเห็น
นายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานจะ
ไปตั้งใหม
(ระยะเวลา 7 วัน)

6. นายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงาน
จะไปตั้งใหมพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
บัตรประจําตัวผูจัดการ ลูกจางและตัวแทน
จัดหางาน
(ระยะเวลา 3 วัน)

7. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
และเอกสารที่เกี่ยวของ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 28 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

คําขอยายสํานักงานจัดหางาน (แบบ จง.13) จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหม จํานวน 1 ชุด
แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหมโดยสังเขป จํานวน 1 ฉบับ
รูปถายตัวอาคารสํานักงานแหงใหมทั้งภายในและภายนอก จํานวน 1 ชุด
ใบอนุญาตจัดหางานฉบับจริง / บัตรประจําตัวผูจัดการ ผูรับอนุญาต ลูกจาง และตัวแทนจัดหางานที่
นายทะเบียนจัดหางานไดออกให จํานวน 1 ชุด
6. หนังสือมอบอํานาจกรณีผูรับอนุญาตไมไดมายื่นเอกสารดวยตนเอง ปดอากรแสตมป 10 บาท พรอม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ จํานวน 1 ชุด

คาธรรมเนียม
- คาคําขอ ฉบับละ 10 บาท
- คาธรรมเนียม ครั้งละ 400 บาท
ชองทางการรองเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขอยายสํานักงานจัดหางาน (แบบ จง.13)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอยายสํานักงานจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ
: กรณียายในเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไวในใบอนุญาต

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตยายสํานักงาน การ
ตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต พ.ศ. 2545
- ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน
พ.ศ. 2538
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 30 วัน (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน วันจันทร ถึง วันศุกร
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณภายใน
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตัง้ แตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
โทรศัพท / โทรสาร 0 2245 6496
(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
ผูไดรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ ประสงคจะยายที่ตั้งสํานักงาน
จัดหางาน ไปที่แหงใหมซึ่งไมไดระบุไวในใบอนุญาต ตองดําเนินการยื่นคําขอยายสถานที่ตั้งสํานักงาน ตามแบบ
จง.13 ตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานของผูรับอนุญาตตั้งอยู เพื่อพิจารณาอนุญาตยาย กอนที่
จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยูกับกระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. ตรวจสอบสถานที่ตั้งสํานักงานจัดหางานแหงใหม
(ระยะเวลา 7 วันทําการ)

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

หมายเหตุ : นับรวมระยะเวลาการนัดหมายเขา
ตรวจสถานที่ตั้งสํานักงานจัดหางานแหงใหม
3. รวบรวมเอกสารหลักฐาน / ผลการตรวจสอบ /
เสนอความเห็นนายทะเบียน

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 7 วันทําการ)

4. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามอนุญาต
(ระยะเวลา 3 วันทําการ)

5. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
ระยะเวลาดําเนินการรวม 18 วันทําการ

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

คําขอยายสํานักงานจัดหางาน (แบบ จง.13) จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหม จํานวน 1 ชุด
แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหมโดยสังเขป จํานวน 1 ฉบับ
รูปถายตัวอาคารสํานักงานแหงใหมทั้งภายในและภายนอก จํานวน 1 ชุด
ใบอนุญาตจัดหางานฉบับจริง / บัตรประจําตัวผูจัดการ ผูรับอนุญาต ลูกจาง และตัวแทนจัดหางานที่
นายทะเบียนจัดหางานไดออกให จํานวน 1 ชุด
6. หนังสือมอบอํานาจกรณีผูรับอนุญาตไมไดมายื่นเอกสารดวยตนเอง ปดอากรแสตมป 10 บาท พรอม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ จํานวน 1 ชุด

คาธรรมเนียม
- คาคําขอ ฉบับละ 10 บาท
- คาธรรมเนียม ครั้งละ 400 บาท
ชองทางการรองเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 6496
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขอยายสํานักงานจัดหางาน (แบบ จง.13)

1/3

คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอยายสํานักงานจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ
: กรณียายนอกเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไวในใบอนุญาต

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตยายสํานักงาน การ
ตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต พ.ศ. 2545
- ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน
พ.ศ. 2538
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 30 วัน (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน วันจันทร ถึง วันศุกร
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณภายใน
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตัง้ แตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
โทรศัพท / โทรสาร 0 2245 6496
(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
ผูรับใบอนุญาตจัดหางานใดประสงคจะยายที่ตั้งสํานักงานจัดหางาน ตองดําเนินการยื่นคําขอ ตามแบบ
จง.13 ตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานของผูรับอนุญาตตั้งอยู เพื่อพิจารณาอนุญาตยาย กอนที่
จะไปดําเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยูกับกระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เปน เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วัน)

2. เจาหนาที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร
และออกหนังสือถึงนายทะเบียนจัดหางานแหง
ทองที่ที่สํานักงานจะไปตั้งใหม
(ระยะเวลา 3 วัน)

3. จัดสงเอกสารที่เกี่ยวของทางไปรษณียเพื่อ
ตรวจสอบสถานที่แหงใหม
(ระยะเวลา 7 วัน)

4. สํานักงานจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานจะไป
ตั้งใหมตรวจสอบสถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหม
(ระยะเวลา 7 วัน)

หมายเหตุ : นับรวมระยะเวลาการนัดหมายเขา
ตรวจสอบสถานที่ตั้งสํานักงานจัดหางานแหงใหม

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

5. รวบรวมเอกสารหลักฐาน / บันทึกการเปลี่ยน
แปลงใบอนุญาต บัตรประจําตัวผูจัดการ ลูกจาง
และตัวแทนจัดหางาน / เสนอความเห็นนาย
ทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานจะไป
ตั้งใหม
(ระยะเวลา 7 วัน)

6. นายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานจะ
ไปตั้งใหมพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต บัตร
ประจําตัวผูจัดการ ลูกจางและตัวแทนจัดหางาน
(ระยะเวลา 3 วัน)

7. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
และเอกสารที่เกี่ยวของ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 28 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

คําขอยายสํานักงานจัดหางาน (แบบ จง.13) จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหม จํานวน 1 ชุด
แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหมโดยสังเขป จํานวน 1 ฉบับ
รูปถายตัวอาคารสํานักงานแหงใหมทั้งภายในและภายนอก จํานวน 1 ชุด
ใบอนุญาตจัดหางานฉบับจริง / บัตรประจําตัวผูจัดการ ผูรับอนุญาต ลูกจาง และตัวแทนจัดหางานที่
นายทะเบียนจัดหางานไดออกให จํานวน 1 ชุด
6. หนังสือมอบอํานาจกรณีผูรับอนุญาตไมไดมายื่นเอกสารดวยตนเอง ปดอากรแสตมป 10 บาท พรอม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ จํานวน 1 ชุด

คาธรรมเนียม
- คาคําขอ ฉบับละ 10 บาท
- คาธรรมเนียม ครั้งละ 400 บาท
ชองทางการรองเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขอยายสํานักงานจัดหางาน (แบบ จง.13)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอตั้งสํานักงานจัดหางานในประเทศชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตยายสํานักงาน การ
ตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต พ.ศ. 2545
- ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน
พ.ศ. 2538
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- ภายใน 30 วัน (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่
กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
โทรสาร 0 2245 0964

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
กรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานมีเหตุจําเปนที่ไมอาจปองกันได ทําใหไมสามารถดําเนินธุรกิจจัดหางาน ณ
ที่ตั้งสํานักงานฯ ที่นายทะเบียนอนุญาตได ผูรับอนุญาตจัดหางานฯ ประสงคจะตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขต
ทองที่ที่ไดรับอนุญาต ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานจัดหางานของผูรับอนุญาตตั้งอยู
โดยใหระบุเหตุแหงความจําเปนดวย
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบูร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

2. เจาหนาที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร
และออกหนังสือถึงนายทะเบียนแหงทองที่
ที่จะไปตั้งสํานักงานชั่วคราวเพื่อตรวจสอบ
สถานที่ที่ผูยื่นคําขอประสงคจะขอตั้งสํานักงาน
ชั่วคราว และเสนอความเห็น

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วัน)

(ระยะเวลา 3 วัน)

3. จัดสงเอกสารทางไปรษณียใหนายทะเบียนแหง
ทองที่ที่จะไปตั้งสํานักงานชั่วคราว
(ระยะเวลา 7 วัน)

4. นายทะเบียนแหงทองที่ที่จะไปตั้งสํานักงาน
ชั่วคราวตรวจสอบสถานที่ตั้งสํานักงานชั่วคราว
/ เสนอความเห็นตอนายทะเบียนผูรับคําขอ
(ระยะเวลา 7 วัน)

หมายเหตุ : นับรวมระยะเวลาการนัดหมายเขา
ตรวจสอบสถานที่ตั้งสํานักงานจัดหางานชั่วคราว

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

5. จัดสงเอกสารทางไปรษณียคืนใหนายทะเบียน
จัดหางานผูรับคําขอ
(ระยะเวลา 7 วัน)

6. รวบรวมเอกสารหลักฐานและผลการตรวจสอบ/
เสนอความเห็นนายทะเบียนผูรับคําขอพิจารณา

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 3 วัน)

7. นายทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอพิจารณา /
ลงนามในใบอนุญาต

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วัน)

8. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับหนังสือแจง
ผลการอนุญาต/ไมอนุญาต

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

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

คําขอตั้งสํานักงานจัดหางานชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต (แบบ จง.14) จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ตั้งสํานักงานชั่วคราว จํานวน 1 ชุด
แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสํานักงานชั่วคราวโดยสังเขป จํานวน 1 ฉบับ
รูปถายตัวอาคารสํานักงานชั่วคราวทั้งภายในและภายนอก จํานวน 1 ชุด
ใบอนุญาตจัดหางานฉบับจริง / บัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางและตัวแทนจัดหางาน
จํานวน 1 ชุด
6. รูปถายอาคารสํานักงานเดิมทั้งภายในและภายนอก หรือหลักฐานอันแสดงถึงเหตุจําเปนหรือพฤติการณ
นอกเหนือไมสามารถปองกัน หรือคาดการณลวงหนา อันทําใหไมสามารถใชสถานที่เดิมได (ถามี)

คาธรรมเนียม
- คาคําขอ (แบบ จง.14) ฉบับละ 10 บาท
- คาธรรมเนียม ครั้งละ 400 บาท
ชองทางการรองเรียน
กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขอตั้งสํานักงานจัดหางานชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต (แบบ จง.14)

คูมือสําหรับประชาชน
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การขอตั้งสํานักงานจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศชั่วคราวนอกเขต
ทองที่ที่ไดรับอนุญาต
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

งานที่ใหบริการ

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตยายสํานักงาน การ
ตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต พ.ศ. 2545
- ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน
พ.ศ. 2538
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- ภายใน 30 วัน (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 6496 / โทรสาร 0 2245 6496

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
กรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานมีเหตุจําเปนที่ไมอาจปองกันได ทําใหไมสามารถดําเนินธุรกิจจัดหางาน
ณ ที่ตั้งสํานักงานฯ ที่นายทะเบียนอนุญาตได ผูรับอนุญาตจัดหางานฯ ประสงคจะตั้งสํานักงานชั่วคราวนอก
เขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานของผูรับอนุญาตตั้งอยู
โดยใหระบุเหตุแหงความจําเปนดวย
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วัน)

2. เจาหนาที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร
และออกหนังสือถึงนายทะเบียนจัดหางาน
แหงทองทีท่ ี่จะไปตั้งสํานักงานชั่วคราวเพื่อ
ตรวจสอบสถานที่ที่ผูยื่นคําขอประสงคจะขอตั้ง
สํานักงานชั่วคราว และเสนอความเห็น

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 3 วัน)

3. จัดสงเอกสารทางไปรษณียใหนายทะเบียนแหง
ทองที่ที่จะไปตั้งสํานักงานชั่วคราว
(ระยะเวลา 7 วัน)

4. นายทะเบียนแหงทองที่ที่จะไปตั้งสํานักงาน
ชั่วคราวตรวจสอบสถานที่ตั้งสํานักงานชั่วคราว
/ เสนอความเห็นตอนายทะเบียนผูรับคําขอ
(ระยะเวลา 7 วัน)

หมายเหตุ : นับรวมระยะเวลาการนัดหมายเขา
ตรวจสอบสถานที่ตั้งสํานักงานจัดหางานชั่วคราว

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

5. จัดสงเอกสารทางไปรษณียคืนใหนายทะเบียน
จัดหางานผูรับคําขอ
(ระยะเวลา 7 วัน)

6. รวบรวมเอกสารหลักฐานและผลการตรวจสอบ/
เสนอความเห็นนายทะเบียนผูรับคําขอพิจารณา

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 3 วัน)

7. นายทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอพิจารณา /
ลงนามในใบอนุญาต

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วัน)

8. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับหนังสือแจง
ผลการอนุญาต/ไมอนุญาต

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คําขอตั้งสํานักงานจัดหางานชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต (แบบ จง.14) จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ตั้งสํานักงานชั่วคราว จํานวน 1 ชุด
แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสํานักงานชั่วคราวโดยสังเขป จํานวน 1 ฉบับ
รูปถายตัวอาคารสํานักงานชั่วคราวทั้งภายในและภายนอก จํานวน 1 ชุด
ใบอนุญาตจัดหางาน / บัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางและตัวแทนจัดหางานจํานวน 1 ชุด
รูปถายอาคารสํานักงานเดิมทั้งภายในและภายนอก หรือหลักฐานอันแสดงถึงเหตุจําเปนหรือพฤติการณ
นอกเหนือไมสามารถปองกัน หรือคาดการณลวงหนา อันทําใหไมสามารถใชสถานที่เดิมได (ถามี)

คาธรรมเนียม
- คาคําขอ (แบบ จง.14) ฉบับละ 10 บาท
- คาธรรมเนียม ครั้งละ 400 บาท
ชองทางการรองเรียน
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 6496 หรือ
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขอตั้งสํานักงานจัดหางานชั่วคราวนอกเขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต (แบบ จง.14)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอเปลี่ยนผูจัดการของสํานักงานจัดหางานในประเทศ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการเปลี่ยนผูจัดการ พ.ศ. 2538
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 30 วัน (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่
กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
โทรสาร 0 2245 0964

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
การยื่นคําขอเปลี่ยนผูจัดการ ใชในกรณีนิติบุคคลซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานใน
ประเทศ มีความประสงคจะเปลี่ยนกรรมการผูจัดการเปนคนใหมในใบอนุญาตจัดหางาน ตองไปดําเนินการเพิ่ม
ชื่อกรรมการคนใหมในหนังสือรับรองของสํานักทะเบียนหางหุนสวนบริษัท จากกระทรวงพาณิชยกอนเพื่อจะได
นําเอกสารดังกลาวมาประกอบการยื่นคําขอ ตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานจัดหางานนั้นตั้งอยู
ทั้งนี้ผูจัดการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
3) ไมเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน
4) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจัดหางาน
5) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
6) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
7) ไมเปนผูมีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
8) ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน
9) ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานหรืออยูใน
ระหวางใชสิทธิอุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
10) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกในความผิดที่
กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบหรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วัน)
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ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

2. เจาหนาที่ออกหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ / ประวัติ และ
พฤติการณของผูจัดการรายใหม

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วัน)

3. หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบคุณสมบัติ /
ประวัติ และพฤติการณของผูจัดการรายใหม
(กองนิติการ / สํานักงานบริหารแรงงานไทยไป
ตางประเทศ / สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่)
(ระยะเวลา 15 วัน)

4. รวบรวมหลักฐาน เอกสาร / เสนอความเห็น
นายทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอพิจารณา

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 4 วัน)

5. นายทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอพิจารณา /
ลงนามในใบอนุญาต

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วัน)

6. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม /รับใบอนุญาต
หมายเหตุ : ผูจัดการรายใหมตองลงลายมือชื่อ
ใน ใบอนุญาตตอหนาเจาหนาที่

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ระยะเวลาดําเนินการรวม 24 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คําขอเปลี่ยนผูจัดการ (แบบ จง.16) จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของสํานักงานทะเบียนหางหุนสวนบริษัทที่มีวัตถุประสงคจัดหางาน
และบัญชีผูถือหุน ( มีชื่อผูจัดการรายใหมเปนกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองไว
ไมเกิน 1 เดือน ) จํานวน 1 ฉบับ
3. กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทเกิน 1 คน จะตองมีรายงานการประชุมแตงตั้งใหเปนผูจัดการ
คนใหม และมีหนังสือมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการจัดหางาน ปดอากรแสตมป 30 บาท จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน (ผูจัดการคนใหม) จํานวน 1 ชุด
5. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 4x6 เซนติเมตร จํานวน 3 รูป (ผูจัดการคนใหม)
6. ใบรับรองแพทย (ผูจัดการคนใหม) จํานวน 1 ฉบับ
7. ใบอนุญาตจัดหางานฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
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8. หนังสือตรวจสอบประวัติและพิมพลายนิ้วมือจากหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีอายุ
ไมเกิน 30 วัน
9. หนังสือตรวจสอบพฤติการณบริษัทจากหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีอายุ ไมเกิน 30 วัน
10. หนังสือมอบอํานาจ กรณีผูรับอนุญาตไมสามารถมายื่นเอกสารดวยตนเอง ติดอากรแสตมป 10 บาท
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ จํานวน 1 ชุด
คาธรรมเนียม
- คาคําขอ ฉบับละ 10 บาท
- คาธรรมเนียมการเปลี่ยนผูจัดการ ครั้งละ 400 บาท
ชองทางการรองเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 0964 / 0 2248 2278
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขอเปลี่ยนผูจัดการ (แบบ จง.16)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การจดทะเบียนลูกจางจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น

หมวดหมูกระบวนงาน

การจดทะเบียน

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนลูกจางและ
ตัวแทนจัดหางาน
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- ไมระบุ
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่
กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
โทรสาร 0 2245 0964

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
- ผูรับอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศตองจดทะเบียนลูกจางตอนายทะเบียนจัดหางาน
ที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู
- ลู กจ า งต องมิ ได เ ป น ลู กจ า งหรื อ ตัว แทนของผู รับ อนุ ญ าตจั ดหางานอื่น ในขณะเดีย วกั น และตองมี
คุณสมบัติตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน ยกเวน มาตรา 9 (1) และ (2)
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจาหนาที่ออกหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ / ประวัติ / พฤติการณ
ของลูกจาง
(ระยะเวลา 2 วันทําการ)

3. หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบคุณสมบัติ /
ประวัติ / พฤติการณของลูกจาง ( กองตรวจและ
คุมครองคนหางาน / สํานักงานบริหารแรงงาน
ไทยไปตางประเทศ / สํานักจัดหางานกรุงเทพเขต
พื้นที่) / จัดสงผลการตรวจสอบใหนายทะเบียน
ผูรับคําขอ
(ระยะเวลา 20 วันทําการ)

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

4. รวบรวมเอกสาร / เสนอความเห็นตอนาย
ทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอ

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 5 วันทําการ)

5. นายทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอพิจารณาลงนาม
(ระยะเวลา 2 วันทําการ)

6. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม /รับเอกสารการ
จดทะเบียนลูกจาง

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วันทําการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คําขอจดทะเบียนลูกจาง (แบบ จง.8) จํานวน 1 ฉบับ
บัญชีรายชื่อลูกจางซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดหางาน จํานวน 1 ฉบับ
รูปถายของลูกจางขนาด 4 x 6 เซนติเมตร จํานวน 3 รูป
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
ใบรับรองแพทยซึ่งรับรองวาไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ รับรองไวไมเกิน 1
เดือน จํานวน 1 ฉบับ
7. สําเนาใบอนุญาตจัดหางาน จํานวน 1 ฉบับ
8. หนังสือตรวจสอบประวัติและพิมพลายนิ้วมือจากหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีอายุ
ไมเกิน 30 วัน จํานวน 1 ฉบับ
9. สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาวีซา (แบบที่ 03) (กรณีเปนชาวตางชาติ) จํานวน 1 ชุด
10. สําเนาใบอนุญาตทํางาน (work permit) กรณีเปนชาวตางชาติ จํานวน 1 ฉบับ

คาธรรมเนียม
- คาคําขอ ฉบับละ 10 บาท
- คาธรรมเนียมการจดทะเบียนลูกจาง คนละ 500 บาท
ชองทางการรองเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขอจดทะเบียนลูกจาง (แบบ จง.8)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การจดทะเบียนลูกจางจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางาน
ในตางประเทศ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น

หมวดหมูกระบวนงาน

การจดทะเบียน

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนลูกจางและ
ตัวแทนจัดหางาน
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- ไมระบุ
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน วันจันทร ถึง วันศุกร
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณภายใน
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตัง้ แตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
โทรศัพท / โทรสาร 0 2245 6496
(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
- ผูรับอนุญาตจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองจดทะเบียนลูกจางตอนายทะเบียน
จัดหางานที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู
- ลู กจ า งต องมิ ได เ ป น ลู กจ า งหรื อ ตัว แทนของผู รับ อนุ ญ าตจั ดหางานอื่น ในขณะเดีย วกั น และตองมี
คุณสมบัติตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน ยกเวน มาตรา 9 (1) และ (2)
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เปน เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจาหนาทีอ่ อกหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติ / ประวัติ / พฤติการณของ
ลูกจาง
(ระยะเวลา 2 วันทําการ)

3. หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบคุณสมบัติ /
ประวัติ / พฤติการณของลูกจาง (กองตรวจและ
คุมครองคนหางาน / สํานักงานบริหารแรงงาน
ไทยไปตางประเทศ / สํานักจัดหางานกรุงเทพเขต
พื้นที่) / จัดสงผลการตรวจสอบใหนายทะเบียน
ผูรับคําขอ
(ระยะเวลา 20 วันทําการ)

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

4. รวบรวมเอกสาร / เสนอความเห็นตอนาย
ทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอ

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 5 วันทําการ)

5. นายทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอพิจารณาลงนาม
(ระยะเวลา 2 วันทําการ)

6. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม /รับเอกสารการ
จดทะเบียนลูกจาง

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วันทําการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คําขอจดทะเบียนลูกจางจัดหางาน (แบบ จง.8) จํานวน 1 ฉบับ
บัญชีรายชื่อลูกจางซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดหางาน จํานวน 1 ฉบับ
รูปถายของลูกจางขนาด 4 x 6 เซนติเมตร จํานวน 3 รูป
สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
ใบรับรองแพทยซึ่งรับรองวาไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ รับรองไวไมเกิน 1
เดือน จํานวน 1 ฉบับ
7. สําเนาใบอนุญาตจัดหางาน จํานวน 1 ฉบับ
8. หนังสือตรวจสอบประวัติและพิมพลายนิ้วมือจากหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีอายุ
ไมเกิน 30 วัน
9. สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาวีซา (แบบที่ 03) (กรณีเปนชาวตางชาติ) จํานวน 1 ชุด
10. สําเนาใบอนุญาตทํางาน (work permit) (กรณีเปนชาวตางชาติ) จํานวน 1 ฉบับ

คาธรรมเนียม
- คาคําขอ ฉบับละ 10 บาท
- คาธรรมเนียมการจดทะเบียนลูกจาง คนละ 500 บาท
ชองทางการรองเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 6496
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขอจดทะเบียนลูกจาง (แบบ จง.8)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอใบแทนใบอนุญาตและบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต/ผูจัดการ/ลูกจาง/
ตัวแทนจัดหางาน ของผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการขอและการออกใบแทนใบอนุญาต และบัตร
ประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน พ.ศ. 2538
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- ไมระบุ
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
โทรสาร 0 2245 0964
(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร)

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
กรณีใบอนุญาตจัดหางานหรือบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานสูญหาย
หรือถูกทําลาย ผูรับอนุญาตจัดหางานจะตองยื่นขอใบแทนใบอนุญาต บัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ
ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานที่สูญหายหรือถูกทําลาย ตามแบบ จง.18 ตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่
สํานักงานนั้นตั้งอยู ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจาหนาที่พิจารณา / เสนอความเห็นตอนาย
ทะเบียนจัดหางาน

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วันทําการ)

3. นายทะเบียนจัดหางานพิจารณาลงนามอนุญาต
(ระยะเวลา 2 วันทําการ)

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบแทน
ใบอนุญาต
หมายเหตุ : ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองลงลายมือชื่อ
ตอหนาเจาหนาที่
ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วันทําการ

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คําขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนบัตรประจําตัว (แบบ จง.18) จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาใบอนุญาตจัดหางาน จํานวน 1 ชุด
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับอนุญาต/ผูถือบัตรประจําตัว จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบานของผูรับอนุญาต/ผูถือบัตรประจําตัว จํานวน 1 ฉบับ
รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 4x 6 เซนติเมตร จํานวน 3 รูป
เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาใบอนุญาต/บัตรประจําตัว สูญหายหรือถูกทําลาย จํานวน 1 ฉบับ
หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป จํานวน 30 บาท (กรณีไมมาดวยตนเอง) จํานวน 1 ฉบับ

คาธรรมเนียม
- คาคําขอ ฉบับละ 10 บาท
- คาใบแทนใบอนุญาตจัดหางาน ฉบับละ 2,500 บาท (ระยะเวลาเทาใบอนุญาตจริงฉบับเดิม)
ชองทางการรองเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนบัตรประจําตัว (แบบ จง.18)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอใบแทนบัตรประจําตัวผูจัดการ / ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน
ของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตและบัตร
ประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน พ.ศ. 2538
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
-

ไมระบุ

ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตัง้ แตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
โทรศัพท / โทรสาร 0 2245 6496
(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
กรณีใบอนุญาตจัดหางานหรือบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานสูญหาย
หรือถูกทําลาย ผูรับอนุญาตจัดหางานจะตองยื่นขอใบแทนใบอนุญาต บัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ
ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานที่สูญหายหรือถูกทําลาย ตามแบบ จง.18 ตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่
สํานักงานนั้นตั้งอยู ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจาหนาที่พิจารณา / เสนอความเห็นตอนาย
ทะเบียนจัดหางาน

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วันทําการ)

3. นายทะเบียนจัดหางานพิจารณา / ลงนามอนุญาต
(ระยะเวลา 2 วันทําการ)

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบแทนบัตร
ประจําตัว
หมายเหตุ : ผูรับใบแทนบัตรประจําตัวตองลง
ลายมือชื่อตอหนาเจาหนาที่
ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วันทําการ

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คําขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนบัตรประจําตัว (แบบ จง.18) จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาใบอนุญาตจัดหางาน จํานวน 1 ชุด
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับอนุญาต/ผูถือบัตรประจําตัว จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบานของผูรับอนุญาต/ผูถือบัตรประจําตัว จํานวน 1 ฉบับ
รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 4x 6 เซนติเมตร จํานวน 3 รูป
เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาบัตรประจําตัว สูญหายหรือถูกทําลาย จํานวน 1 ฉบับ
หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป จํานวน 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบ
จํานวน 1 ชุด (กรณีไมมาดวยตนเอง)

คาธรรมเนียม
- คาคําขอ ฉบับละ 10 บาท
ชองทางการรองเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 6496
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนบัตรประจําตัว (แบบ จง.18)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอมีบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน
ในประเทศ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการขอและการออกบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต
ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน พ.ศ. 2538
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการขอและการออกบัตรประจําตัวผูรับ
อนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน พ.ศ. 2538)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่
กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
โทรสาร 0 2245 0964

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
ผูรับอนุญาตจัดหางานตองยื่นแบบคําขอมีบัตรประจําตัว ผูจัดการ ผูรับอนุญาต ลูกจางหรือตัวแทน
จัดหางาน พรอมหลักฐานตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานตั้งอยู และเมื่อผูจัดการ ลูกจางหรือ
ตัวแทนจัดหางานออกไปปฏิบัติงานนอกสํานักงานตองแสดงบัตรประจําตัวตอผูเกี่ยวของ
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจาหนาที่พิจารณา / เสนอความเห็นตอนาย
ทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอ

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 5 วันทําการ)

3. นายทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอพิจารณา /
ลงนาม

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วันทําการ)

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับบัตร
ประจําตัว
ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วันทําการ

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คําขอมีบัตรประจําตัว (แบบ จง.17) จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 4x 6 เซนติเมตร จํานวน 3 รูป
สําเนาใบอนุญาตจัดหางาน จํานวน 1 ชุด
สําเนาหนังสือรับจดทะเบียนลูกจางหรือตัวแทน จํานวน 1 ฉบับ (นายทะเบียนอนุญาตใหรับจดทะเบียน
เรียบรอยแลว)
7. หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป 10 บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบ
จํานวน 1 ชุด (กรณีไมมาดวยตนเอง)

คาธรรมเนียม
- คาคําขอ ฉบับละ 10 บาท
- คาบัตรประจําตัว ฉบับละ 100 บาท (อายุบัตรประจําตัว 1 ป)
ชองทางการรองเรียน
กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขอมีบัตรประจําตัว (แบบ จง.17)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอมีบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน
เพื่อไปทํางานในตางประเทศ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการขอและการออกบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต
ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน พ.ศ. 2538
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการขอและการออกบัตรประจําตัวผูรับ
อนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน พ.ศ. 2538)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน วันจันทร ถึง วันศุกร
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณภายใน
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตัง้ แตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
โทรศัพท / โทรสาร 0 2245 6496
(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
ผูรับอนุญาตจัดหางานตองยื่นแบบคําขอมีบัตรประจําตัว ผูจัดการ ผูรับอนุญาต ลูกจางหรือตัวแทน
จัดหางาน พรอมหลักฐานตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานตั้งอยู และเมื่อผูจัดการ ลูกจางหรือ
ตัวแทนจัดหางานออกไปปฏิบัติงานนอกสํานักงานตองแสดงบัตรประจําตัวตอผูเกี่ยวของ
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจาหนาที่พิจารณา / เสนอความเห็นตอนาย
ทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอ

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 5 วันทําการ)

3. นายทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอพิจารณา /
ลงนาม

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วันทําการ)

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับบัตร
ประจําตัว
ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วันทําการ

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คําขอมีบัตรประจําตัว (แบบ จง.17) จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 4x 6 เซนติเมตร จํานวน 3 รูป
สําเนาใบอนุญาตจัดหางาน จํานวน 1 ชุด
สําเนาหนังสือรับจดทะเบียนลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน จํานวน 1 ฉบับ (กรณีขอบัตรประจําตัว
ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน)
7. หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป 10 บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบ
จํานวน 1 ชุด (กรณีไมมาดวยตนเอง)

คาธรรมเนียม
- คาคําขอ ฉบับละ 10 บาท
- คาบัตรประจําตัว ฉบับละ 100 บาท (อายุบัตรประจําตัว 1 ป)
ชองทางการรองเรียน
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 6496
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขอมีบัตรประจําตัว (แบบ จง.17)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอแจงขอความโฆษณาการจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางาน
ในประเทศ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การรับแจง

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการโฆษณาการจัดหางาน พ.ศ. 2545
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- ไมระบุ
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่
กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
โทรสาร 0 2245 0964

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
ผูรับอนุญาตจัดหางานรายใดประสงคจะโฆษณาจัดหางานในประเทศ ใหแจงขอความที่จะทําการโฆษณา
ตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานตั้งอยูทราบลวงหนา อยางนอย 3 วัน กอนที่จะทําการโฆษณา
และโฆษณาขอความตามที่แจงตอนายทะเบียนเทานั้น
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นหนังสือแจงขอความโฆษณาการ
จัดหางานพรอมเอกสาร / เจาหนาที่ตรวจสอบ
ความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจาหนาที่พิจารณาขอความโฆษณาและเอกสาร
หลักฐาน / เสนอความเห็นตอนายทะเบียน
จัดหางานผูรับคําขอ

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

3. นายทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอพิจารณา
(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. หนังสือขอแจงขอความโฆษณาการจัดหางาน จํานวน 1 ฉบับ
2. ตัวอยางขอความโฆษณาการจัดหางาน จํานวน 1 ชุด
3. หนังสือยืนยันความรับผิดชอบของผูรับอนุญาตจัดหางาน จํานวน 1 ฉบับ
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4.
5.
6.
7.

บัญชีรายชื่อนายจางและสถานที่ตั้งสํานักงาน จํานวน 1 ชุด
เอกสารการขอคนหางานของนายจาง จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาใบอนุญาตจัดหางาน จํานวน 1 ชุด
หนังสือมอบอํานาจ กรณีผูรับอนุญาตไมสามารถยื่นเอกสารไดดวยตนเอง ติดอากรแสตมป 10 บาท
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ จํานวน 1 ชุด

คาธรรมเนียม
- ไมมีคาธรรมเนียม
ชองทางการรองเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
แบบฟอรม ตัวอยาง
-
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอแจงขอความโฆษณาการจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การรับแจง

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการโฆษณาการจัดหางาน พ.ศ. 2545
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- ไมระบุ
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตัง้ แตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
โทรศัพท / โทรสาร 0 2245 6496
(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
ผูรับอนุญาตจัดหางานรายใดประสงคจะโฆษณาการจัดหางาน ใหแจงขอความที่จะทําการโฆษณาตอ
นายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานตั้งอยูทราบลวงหนา อยางนอย 3 วัน กอนที่จะทําการโฆษณา และ
โฆษณาขอความตามที่แจงตอนายทะเบียนเทานั้น
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นหนังสือแจงขอความโฆษณาการ
จัดหางานพรอมเอกสาร / เจาหนาที่ตรวจสอบ
ความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจาหนาที่พิจารณาขอความโฆษณาและเอกสาร
หลักฐาน / เสนอความเห็นตอนายทะเบียน
จัดหางานผูรับคําขอ

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

3. นายทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอพิจารณา
(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1.
2.
3.
4.

หนังสือขอแจงขอความโฆษณาการจัดหางาน จํานวน 1 ฉบับ
ตัวอยางขอความโฆษณาการจัดหางาน จํานวน 1 ชุด
สําเนาใบอนุญาตจัดหางาน จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาหนังสืออนุญาตใหรับสมัครคนหางาน หรือสําเนาหนังสือใหขยายระยะเวลาการรับสมัคร
คนหางาน (จต.2 /จต.2ก /จต.2ข) จํานวน 1 ชุด
5. หนังสือมอบอํานาจ กรณีผูรับอนุญาตไมสามารถยื่นเอกสารไดดวยตนเอง ติดอากรแสตมป 10 บาท
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ จํานวน 1 ชุด
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คาธรรมเนียม
- ไมมีคาธรรมเนียม
ชองทางการรองเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 6496
แบบฟอรม ตัวอยาง
-
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอเปลี่ยนชื่อสํานักงานจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน
พ.ศ. 2528
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- ไมระบุ
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่
กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
โทรสาร 0 2245 0964

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
ผูไดรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ มีความประสงคจะเปลี่ยนชื่อสํานักงานจัดหางาน
ใหยื่นหนังสือพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ ตอนายทะเบียนแหงทองที่ที่สํานักงานจัดหางานตั้งอยู กรณีนิติบุคคล
ตองไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสํานักงานเรียบรอยแลวจากกระทรวงพาณิชย
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หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจ าหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจาหนาที่พิจารณา / เสนอความเห็นตอนาย
ทะเบียนจัดหางาน / จัดทําใบอนุญาตฉบับใหม /
บันทึกการเปลี่ยนแปลงในบัตรประจําตัวผูจัดการ
ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 7 วันทําการ)

3. นายทะเบียนจัดหางานพิจารณา / ลงนามใน
ใบอนุญาต บัตรประจําตัวผูจัดการ ลูกจางหรือ
ตัวแทนจัดหางาน

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วันทําการ)

4. ผูรับอนุญาตชําระคาธรรมเนียม /รับใบอนุญาต
หมายเหตุ : ผูรับอนุญาตตองลงลายมือชื่อตอหนา
เจาหนาที่

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 วันทําการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. หนังสือแจงขอเปลี่ยนชื่อสํานักงานจัดหางาน จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย
หนังสือบริคณธสนธิ ที่ไดรับการอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสํานักงานเรียบรอยแลว
(กรณีเปนนิติบุคคล) ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
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3. ใบอนุญาตจัดหางานตนฉบับ จํานวน 1 ฉบับ
4. รูปถายผูรับอนุญาตหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 4x6 เซนติเมตร จํานวน 3 รูป
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับอนุญาต จํานวน 1 ฉบับ
6. บัตรประจําตัวผูจัดการ ลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางาน
7. หนังสือมอบอํานาจ กรณีผูรับอนุญาตไมสามารถยื่นเอกสารดวยตนเอง ติดอากรแสตมป 10 บาท
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบ
คาธรรมเนียม
- คาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อสํานักงาน ครั้งละ 100 บาท
ชองทางการรองเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 0964 / 0 2248 2278
แบบฟอรม ตัวอยาง
-
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอรับคืนหลักประกันของผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- ไมระบุ
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่
กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
โทรสาร 0 2245 0964

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
ผูรับอนุญาตจัดหางานใดเมื่อเลิกประกอบธุรกิจจัดหางานใหยื่นขอรับคืนหลักประกันการจัดหางาน หรือ
หลักประกันตัวแทนจัดหางาน ตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองที่ที่สํานักงานจัดหางานตั้งอยู
ในกรณีเลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศจะขอรับคืนหลักประกันไดก็
ตอเมื่อไดชําระหนี้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้เสร็จสิ้นแลว แตถาหนี้ที่เหลือมีจํานวนนอยกวาหลักประกันที่
วางไว ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหลดหลักประกันลงใหเหลือเทากับหนี้ที่พึงจะรับผิดชอบได
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจ าหน าที่ จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นหนังสือขอรับคืนหลักประกัน
พรอมเอกสาร / เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของเอกสาร

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วัน)

2. เจาหนาที่พิจารณา ตรวจสอบประกาศ คําสั่ง
นายทะเบียนจัดหางานเรื่องยกเลิกใบอนุญาตสิ้น
สภาพหรือเพิกถอนใบอนุญาต / สงประกาศ
คําสั่งนายทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธให
คนหางานยื่นคํารองทุกขกรณีขอคืนคาบริการและ
คาใชจาย 30 วันนับแตมีประกาศ / ออกหนังสือ
ถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบเรื่องรอง
ทุกข/พฤติการณ / ภาระที่ผูยื่นคําขอมีตอ
คนหางาน
(ระยะเวลา 2 วัน)

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

3. ประชาสัมพันธประกาศ คําสั่งนายทะเบียนเพื่อ
ใหคนหางานยื่นคํารองทุกขกรณีขอคืนคาบริการ
และคาใชจาย / หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบ
เรื่องรองทุกข/พฤติการณ (สถานีตํารวจทองที่ที่
สํานักงานตั้งอยู / กองนิติการ / กองตรวจและ
คุมครองคนหางาน / สํานักจัดหางานกรุงเทพเขต
พื้นที่) / ตรวจสอบภาระที่ผูยื่นคําขอมีตอ
คนหางาน (กองตรวจและคุมครองคนหางาน)

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 30 วัน)

หมายเหตุ : ตามหวงเวลาที่กําหนดในประกาศฯ
4. รวบรวมเอกสาร / ผลการตรวจสอบเสนอ
ความเห็นนายทะเบียนจัดหางาน

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 5 วัน)

หมายเหตุ : ดําเนินการนับแตวันที่พนระยะเวลาการ
ประกาศฯ
5. นายทะเบียนจัดหางานพิจารณาลงนามในหนังสือ
เพื่อคืนหลักประกัน

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วัน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 40 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. หนังสือขอคืนหลักประกันของผูรับอนุญาตจัดหางาน จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาใบอนุญาตจัดหางาน จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาบัตรประชาชนของผูรับอนุญาต จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ยกเลิกคําวา “จัดหางาน” และวัตถุประสงคการ
ประกอบกิจการจัดหางานใหคนหางาน (กรณีเปนนิติบุคคล) จํานวน 1 ชุด
5. สําเนาคําสั่งนายทะเบียนจัดหางาน เรื่องยกเลิก/สิ้นสภาพ/เพิกถอน จํานวน 1 ชุด
6. หนังสือมอบอํานาจ กรณีผูรับอนุญาตไมสามารถยื่นเอกสารดวยตนเอง ติดอากรแสตมป 10 บาท
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ จํานวน 1 ชุด
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คาธรรมเนียม
- ไมมีคาธรรมเนียม
ชองทางการรองเรียน
กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 0964 / 0 2248 2278
แบบฟอรม ตัวอยาง
-
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอเปลี่ยนหลักประกันของผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- ไมระบุ
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่
กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 0964, 0 2248 2278
โทรสาร 0 2245 0964

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
ผูรับอนุญาตจัดหางานใดมีความประสงคจะเปลี่ยนหลักประกันการจัดหางาน หรือหลักประกันตัวแทน
จัดหางานของผูรับอนุญาต ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนแหงทองที่ที่สํานักงานจัดหางานตั้งอยู พรอมหลักประกัน
ใหม
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หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นหนังสือขอเปลี่ยนหลักประกัน
พรอมเอกสารหลักฐานและหลักประกันใหม /
เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของ
เอกสาร

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วัน)

2. เจาหนาที่ตรวจสอบรายละเอียดหลักประกันใหม
/ ออกหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ตรวจสอบการยืนยันการค้ําประกันของธนาคาร
(กรณีหลักประกันใหมเปนสัญญาค้ําประกันของ
ธนาคาร)

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วัน)

3. หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบสัญญาค้ําประกัน
(ธนาคารผูค้ําประกันใหม)
(ระยะเวลา 20 วัน)

4. รวบรวมเอกสาร/ผลการตรวจสอบเสนอ
ความเห็นนายทะเบียนจัดหางาน

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 5 วัน)

5. นายทะเบียนจัดหางานพิจารณา / ลงนามใน
เอกสารการคืนหลักประกันเดิม
(ระยะเวลา 2 วัน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

- กองตรวจและคุมครองคนหางาน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

3/3

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. หนังสือขอเปลี่ยนหลักประกันของผูรับอนุญาตจัดหางาน จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาใบอนุญาตจัดหางาน จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไมเกิน 6 เดือน (กรณีเปนนิติบุคคล) จํานวน 1 ชุด
4. หลักประกันใหม (เงินสด หรือพันธบัตร หรือสัญญาค้ําประกัน)
5. หนังสือมอบอํานาจ กรณีผูรับอนุญาตไมมายื่นเอกสารดวยตนเอง ติดอากรแสตมป 10 บาท พรอม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ จํานวน 1 ชุด
คาธรรมเนียม
- ไมมีคาธรรมเนียม
ชองทางการรองเรียน
กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 0964 / 0 2248 2278
แบบฟอรม ตัวอยาง
-
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การแจงการเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การรับแจง

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการรับแจงการเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเองของคนหางาน
พ.ศ. 2547
- ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการรับแจงการเดินทางไปเก็บผลไมปาในประเทศสวีเดน พ.ศ. 2548
- ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการรับแจงการเดินทางไปทํางานบนเรือเดินทะเลในตางประเทศ พ.ศ.
2555 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- ไมระบุ
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน วันจันทร ถึง วันศุกร
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณภายใน
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตัง้ แตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
โทรศัพท 02 245 6713 -14
โทรสาร 02 245 6714 , 02 245 0968
สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
คนหางานที่อยูในประเทศไทยที่ติดตอกับนายจางในตางประเทศเพื่อจะเดินทางไปทํางานตางประเทศ
ดวยตนเอง โดยมิไดทําสัญญาจัดหางานหรือไมผานผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ หรือ
กรมการจัดหางาน ใหยื่นแบบแจงการเดินทางไปทํางานตางประเทศดัวยตนเอง พรอมดวยหลักฐานตามที่
กําหนดไวกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เปน เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นแบบพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

2. เจาหนาที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร
/ บันทึกขอมูล และออกเอกสารแบบรายงาน
การเดินทางไปทํางานนอกราชอาณาจักร
(จง. 12)

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

3. เสนอผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณา/ลงนามใน
แบบรายงานการเดินทางไปทํางานนอก
ราชอาณาจักร (จง. 12)
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 ชั่วโมง

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1.
2.
3.
4.

แบบแจงการเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง (จง. 39) จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาหนังสือเดินทาง (หนาพาสปอรต) จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาสัญญาวาจางซึ่งผานการรับรองจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือผูรับผิดชอบในการดูแล
คนไทยในประเทศนั้น จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาเอกสารอนุญาตใหเดินทางเขาไปทํางานในประเทศที่จะเดินทางไปทํางาน (วีซา) จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูใหความยินยอม (กรณีบุคคลอายุต่ํากวา 20 ป ไปทํางาน) จํานวน
1 ฉบับ
7. สําเนาหนังสือคนประจําเรือ (SEAMAN BOOK) (กรณีทํางานนอกชายฝงทะเลหรือในทะเล OFF SHORE)
(และทํางานบนเรือเดินทะเลในตางประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ
8. สําเนาหนังสือเชิญจากนายจางหรือตัวแทนนายจาง (กรณีทํางานนอกชายฝงทะเลหรือในทะเล OFF SHORE)
(และทํางานบนเรือเดินทะเลในตางประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ
9. สําเนาสัญญาจาง (กรณีทํางานนอกชายฝงทะเลหรือในทะเล OFF SHORE และทํางานบนเรือเดินทะเล
ในตางประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ
10. สํ า เนาหนั งสื อรั บ รองหรื อเอกสารเชิญ ใหไปเก็บ ผลไมปา (ถามี) (กรณีเก็บ ผลไมปาตามฤดูกาลใน
ตางประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ
11. สําเนาหนังสือผานการฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานบนเรือ (SAFETY BOOK) (กรณี
ทํ างานเกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมน้ํ า มั น และก าซ และกรณีทํางานนอกชายฝงทะเลหรื อในทะเล OFF
SHORE) จํานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ : สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับใหนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่ยื่นคําขอ

คาธรรมเนียม
- ไมมีคาธรรมเนียม
ชองทางการรองเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 02 247 9423 ,02 248 4743
แบบฟอรม ตัวอยาง
- แบบแจงการเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง (จง. 39)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับ
ประเทศไทยเปนการชั่วคราว
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การรับแจง

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศของคนหางานที่เดินทาง
กลับประเทศไทยเปนการชั่วคราว พ.ศ. 2540
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
ไมระบุ
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 02 245 6713 -14 โทรสาร 02 245 6714
สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10
สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
ดานตรวจคนหางานทุกแหง

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตัง้ แตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
คนหางานที่เดินทางไปทํางานกับนายจางในตางประเทศแลวเดินทางกลับมาพักผอน หรือทําธุรกิจ
ชั่ว คราวในประเทศไทยในระหว างสัญ ญาจ างงาน รวมถึงบุคคลที่กลับมาพักผอนหรือทําธุร กิจชั่วคราวใน
ประเทศไทยภายหลังจากที่ทํางานจนสิ้นสุดสัญญาจางงานฉบับเดิมแลว และไดทําสัญญาจางงานฉบับใหมกับ
นายจางในตางประเทศไมวานายจางเดิมหรือนายจางคนใหมกอนเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อคนหางานจะ
เดินทางกลับไปทํางานกับนายจางตามสัญญาจางในตางประเทศ ตองยื่นแบบแจงการเดินทางกลับไปทํางาน
ตางประเทศกอนวันเดินทาง
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นแบบพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร
(ระยะเวลา 20 นาที)

2. เจาหนาที่พิจารณารายละเอียด บันทึกขอมูล
และออกเอกสารแบบรายงานการเดินทางไป
ทํางานนอกราชอาณาจักร (จง.12)
(ระยะเวลา 20 นาที)

3. เสนอผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณา / ลงนามใน
แบบรายงานการเดินทางไปทํางานนอก
ราชอาณาจักร
(ระยะเวลา 20 นาที)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 ชั่วโมง

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- ดานตรวจคนหางาน
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- ดานตรวจคนหางาน
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- ดานตรวจคนหางาน
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ (แบบ จง.39 ก) จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาหนังสือเดินทาง (หนาพาสปอรต) จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาวีซาประเภท RE - ENTRY VISA หรือวีซาอื่นที่มีความหมายเดียวกัน จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาสัญญาจางหรือหนังสือรับรองจากนายจาง หรือสําเนาใบอนุญาตทํางาน จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาตั๋วเครื่องบิน (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ : สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับใหนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่ยื่นคําขอ
คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
ชองทางการรองเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 02 247 9423 ,02 248 4743
แบบฟอรม ตัวอยาง
- แบบแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ (แบบ จง.39 ก)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

นายจางขออนุญาตพาลูกจางไปทํางานในตางประเทศ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตพาลูกจางไปทํางานใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2538
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตพาลูกจางไป
ทํางานในตางประเทศ พ.ศ. 2538)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 02 245 6713 -14
โทรสาร 02 245 6714 , 02 245 0968
สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10
สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
(นายจางที่มีสํานักงานในจังหวัดอื่นใหยื่นคําขอ ณ สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดนั้น)

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
1. นายจางในประเทศไทย (นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา) ที่มีความประสงคจะพาลูกจางไปทํางานใน
ตางประเทศจะตองขออนุญาตตออธิบดีกรมการจัดหางานตามความในมาตรา 49 แหง พ.ร.บ.จัดหางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2537
2. การยื่นคําขออนุญาตดังกลาว นายจางที่มีสํานักงานในกรุงเทพใหยื่นคําขอ ณ สํานักงานบริหาร
แรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน หรือสํานักงานจัดหางานเขตในพื้นที่ที่สํานักงานตั้งอยู นายจาง
ที่มีสํานักงานในจังหวัดอื่นใหยื่นคําขอ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนั้น
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร /
เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)

2. เจาหนาที่พิจารณา / ประทับตราลงนาม
ในสัญญาจางแรงงาน / เสนอความเห็น
ตออธิบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 4 ชั่วโมง)

3. อธิบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณา
ลงนามในหนังสืออนุญาตและแบบบัญชี
รายชื่อลูกจางที่ไดรับอนุญาต / ลงนาม
แบบ จง.12
(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 2 วันทําการ

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
(1) คําขออนุญาตพาลูกจางไปทํางานในตางประเทศ (แบบ จง. 23) ซึ่งกรอกขอความใหครบถวน
จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาสัญญาหรือเอกสารแสดงการวาจางระหวางผูวาจางในตางประเทศกับผูขออนุญาต เชน สัญญาที่
นายจางประมูลงานในตางประเทศ ฯลฯ (เอกสารดังกลาวหากเปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนไทยดวย)
จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท (รับรองไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนารายละเอียดผูถือหุน (แบบ บอจ.5) รับรองไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ
(5) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
(6) สําเนาเอกสารแสดงการอนุญาตของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหลูกจางเขาไปทํางาน
ในประเทศนั้น เชน วีซา , เอ็น.โอ.ซี. ฯลฯ จํานวน 1 ฉบับ
(7) สําเนาเอกสารแสดงการอนุญาตของสวนราชการแหงประเทศของผูวาจางที่อนุญาตใหผูขออนุญาตนํา
ลูกจางเขาไปทํางานในประเทศ จํานวน 1 ฉบับ
(8) สําเนาหลักฐานแสดงวาลูกจางเปนลูกจางของบริษัท เชน ภงด.1 (ยอนหลัง 6 เดือน) หรือหลักฐานการ
เขาเปนสมาชิกกองทุนประกันสังคม หรือบัตรรับรองสิงทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคม จํานวน 1 ฉบับ
(9) หลักฐานการจางแรงงานในตางประเทศ จํานวน 4 ชุด ตองระบุเงื่อนไขดังนี้
9.1 ระยะเวลาการทํางาน
9.2 สวัสดิการอาหาร ที่พัก
9.3 คาโดยสารเครื่องบิน
9.4 คารักษาพยาบาล
9.5 คาจาง (ไมต่ํากวาอัตราคาจางมาตรฐานที่กรมกําหนด)
9.6 การทําประกันชีวิตใหลูกจางโดยมีผลครอบคลุมทั้งในและนอกเวลาทํางาน
(10) บัญชีรายชื่อลูกจางที่ไปทํางานในตางประเทศและสาขาที่ไปทํางานในตางประเทศ จํานวน 4 ชุด
(11) หนังสือมอบอํานาจของนายจางมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมายื่น และติดตอเรื่องกรณีนายจาง
ไมมาติดตอเอง (ติดอากรแสตมป 30 บาท) จํานวน 1 ฉบับ
(12) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ จํานวน 1 ชุด
หมายเหตุ 1. สําเนาหลักฐานทุกฉบับใหนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่ยื่นคําขอ
2. นายจาง หรือผูรับมอบอํานาจลงนามในเอกสารหลักฐานประกอบทุกฉบับ พรอมประทับตราบริษัท
(ถามี)
คาธรรมเนียม
- คาคําขอ ชุดละ 10 บาท
- ไมมีคาธรรมเนียม
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ชองทางการรองเรียน
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2247 9423 , 0 2248 4743
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขออนุญาตพาลูกจางไปทํางานในตางประเทศ (แบบ จง.23)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

นายจางแจงการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศไมเกิน 45 วัน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การรับแจง

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ
จัดหางาน และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
- ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการรับแจงการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศ พ.ศ. 2538
- ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง หลักเกณฑการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศและการสงลูกจาง
เดินทางกลับ (ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538)
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 1 วัน (ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการรับแจงการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศ พ.ศ. 2538)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 02 245 6713 -14
โทรสาร 02 245 6714 , 02 245 0968
สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10
สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
(นายจางที่มีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดอื่นใหยื่นคําขอ ณ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนั้น)

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
1. นายจ า งซึ่ งประสงค จ ะส งลู กจ า งซึ่งทํางานในกิจ การตามวัตถุป ระสงคของนายจางไปฝกงานใน
ตางประเทศ ไมเกิน 45 วัน โดยลูกจางไดรับเงินหรือประโยชนที่จะพึงไดรับในตางประเทศไมต่ํากวาอัตราและ
หลักเกณฑที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด ตองยื่นแบบแจงการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศไมเกิน
สี่สิบหาวัน ตออธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผูที่อธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมายกอนวันที่ลูกจางเดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักร
2. การสงลูกจางไปฝกงานดังกลาวจะเรียกเก็บเงินหรือประโยชนอื่นมิได
3. นายจางซึ่งสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศตองรับผิดชอบในการเดินทางกลับมาในราชอาณาจักร
ของลูกจาง
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นแบบพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

2. เจาหนาที่พิจารณา / เสนอความเห็นอธิบดีหรือ
ผูที่ไดรับมอบหมาย
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

3. อธิบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนามรับทราบ
การแจง / ลงนามแบบ จง.12
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 ชั่วโมง

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. แบบแจงการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศไมเกินสี่สิบหาวันตามมาตรา 49 ทวิ (1) (แบบ จง.46)
จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และรายละเอียดผูถือหุน (แบบ บอจ.5) จํานวน 1 ชุด
3. หลักฐานการอนุญาตใหผูฝกงานเขาประเทศนั้น จํานวน 1 ชุด
4. หลักสูตรหรือกําหนดการอบรม จํานวน 1 ชุด
5. สําเนาเอกสารแสดงวาผูฝกงานเปนลูกจาง เชน แบบ ภงด. 1 หรือ บัตรประกันสังคม จํานวน 1 ฉบับ
6. สัญญาฝกงาน จํานวน 3 ชุด
7. บัญชีรายชื่อลูกจางที่จะไปฝกงานในตางประเทศ (จง.47) จํานวน 3 ชุด
หมายเหตุ

1. สําเนาหลักฐานทุกฉบับใหนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่ยื่นคําขอ
2. นายจาง หรือผูรับมอบอํานาจลงนามในเอกสารหลักฐานประกอบทุกฉบับ พรอม
ประทับตราบริษัท (ถามี)
คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
ชองทางการรองเรียน
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 02 247 9423 ,02 248 4743
แบบฟอรม ตัวอยาง
- แบบแจงการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศไมเกินสี่สิบหาวันตามมาตรา 49 ทวิ (1) (แบบ จง.46)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

นายจางขออนุญาตสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศเกิน 45 วัน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการสงลูกจางไปฝกงานใน
ตางประเทศตามมาตรา 49 ทวิ (2) และ (3)
- ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง หลักเกณฑการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศและการสงลูกจาง
เดินทางกลับ (ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538)
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการสงลูกจางไป
ฝกงานในตางประเทศ)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 02 245 6713 -14
โทรสาร 02 245 6714 , 02 245 0968
สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10
สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
(นายจางที่มีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดอื่นใหยื่นคําขอ ณ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนั้น)

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
1. นายจางซึ่งประสงคจะสงลูกจางซึ่งทํางานในกิจการตามวัตถุประสงคของนายจางไปฝกงานใน
ตางประเทศ เกิน 45 วัน โดยลูกจางไดรับเงินหรือประโยชนที่พึงจะไดรับในตางประเทศ ต่ํากวาอัตราและ
หลักเกณฑที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด หรือสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศ ไมเกิน 45 วัน ตองไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายกอน
2. การสงลูกจางไปฝกงานดังกลาวจะเรียกเก็บเงินหรือประโยชนอื่นใดมิได
3. นายจางซึ่งสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศตองรับผิดชอบในการเดินทางกลับมาในราชอาณาจักร
ของลูกจาง
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)

2. เจาหนาที่พิจารณา / ประทับตราลงนามในสัญญา
ฝกงาน / เสนอความเห็นตออธิบดีหรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

3. อธิบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณา/ลงนาม
ในหนังสืออนุญาตและแบบบัญชีรายชื่อลูกจาง
ที่ไดรับอนุญาตสงไปฝกงานในตางประเทศ /
ลงนามแบบ จง.12

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 4 ชั่วโมง)

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 2 วันทําการ
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คําขออนุญาตสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศ (แบบ จง. 44) ซึ่งกรอกขอความใหครบถวน จํานวน
1 ฉบับ
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท (รับรองไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนารายละเอียดผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุน (แบบ บอจ.5) (รับรองไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาหนังสือเชิญฝกงานจากตางประเทศ หรือขอตกลงของบริษัทในตางประเทศเกี่ยวกับการจัดสง
ลูกจางไปฝกงาน จํานวน 1 ฉบับ (เอกสารดังกลาวหากเปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนไทยดวย)
6. หลักสูตรการฝกงานในตางประเทศ จํานวน 1 ฉบับ
7. สําเนาหลักฐานแสดงวาลูกจางเปนลูกจางของบริษัท เชน ภงด.1 (ยอนหลัง 6 เดือน) หรือหลักฐาน
การเขาเปนสมาชิกกองทุนประกันสังคมหรือบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคม
จํานวน 1 ฉบับ
8. สําเนาหลักฐานแสดงการอนุญาตใหนําผูฝกงานเขาประเทศ เชน วีซา, เอ็น.โอ.ซี ฯลฯ จํานวน 1 ฉบับ
9. สัญญาฝกงาน ซึ่งอยางนอยตองระบุเงื่อนไขดังนี้ จํานวน 4 ฉบับ
9.1 ระยะเวลาการฝกงาน
9.2 สวัสดิการอาหาร ที่พัก
9.3 คาโดยสารเครื่องบิน
9.4 คารักษาพยาบาล
9.5 อัตราเบี้ยเลี้ยง
9.6 การจายคาจางในประเทศไทย นายจางตองจายใหลูกจางที่ไปฝกงานเต็มตามเงินเดือนที่ไดรับโดย
นายจางโอนเขาบัญชีเงินฝากของลูกจางในประเทศไทย
10. บัญชีรายชื่อลูกจางที่นายจางจะสงไปฝกงานในตางประเทศ ระบุตําแหนง/สาขาที่ไปฝกงาน จํานวน 1 ชุด
11. บัญชีรายชื่อลูกจางที่ไดรับอนุญาตใหสงไปฝกงานในตางประเทศ จํานวน 4 ชุด
12. หนังสือมอบอํานาจของนายจางมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมายื่นและติดตอเรื่อง กรณีนายจาง
ไมมายื่นเอง (ติดอากรแสตมป 30 บาท) จํานวน 1 ฉบับ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูมอบและผูรับมอบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ 1. สําเนาหลักฐานทุกฉบับใหนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่ยื่นคําขอ
2. นายจาง หรือผูรับมอบอํานาจลงนามในเอกสารหลักฐานประกอบทุกฉบับ พรอมประทับตราบริษัท
(ถามี)
คาธรรมเนียม
- คาคําขอ ชุดละ 10 บาท
- ไมมีคาธรรมเนียม
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ชองทางการรองเรียน
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 02 247 9423 ,02 248 4743
แบบฟอรม ตัวอยาง
- แบบคําขออนุญาตสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศ (แบบ จง.44)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว ภายใตการเคลื่อนยายแรงงานฝมือ
เสรีอาเซียน ตามขอตกลง MRAs

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การออกใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
-

พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
กฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552
ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 2745 , 0 2245 2533 , 0 2248 7202

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:30 น.

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
1. เปนคนตางดาวภายใตการเคลื่อนยายแรงงานฝมือเสรีอาเซียน และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือ
หนังสือรับรองจากสภา / สมาคมวิชาชีพหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย ตามขอตกลง MRAs
2. คนตางดาวตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
(Non-Immigrant Visa) ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง โดยมิใชไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะ
นักทองเที่ยวหรือผูเดินทางผาน (Tourist/Transit)
3. ตองไมเปนงานที่หามที่กําหนดตามพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา
พ.ศ. 2522 จํานวน 39 อาชีพ
4. ตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซึงจะขอรับใบอนุญาต
ทํางาน พ.ศ. 2552
5. เปนไปตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
6. ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองจากสภา/สมาคมวิชาชีพหรือหนวยงานที่ไดรับ
มอบหมายของประเทศไทย
7. ตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตใหดําเนินกิจการ กรณีที่เปนการประกอบกิจการที่
กฎหมายกําหนดใหตองไดรับใบอนุญาต
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25
คําขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
พิจารณาความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

3/5

ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

2. เจาหนาที่พิจารณา / สงตรวจสอบ (ถามี) /
สรุปความเห็นตอนายทะเบียน /

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 4 ชั่วโมง)

หมายเหตุ : กรณีสงตรวจสอบ 5 วันทําการ
3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทํางาน หรือ หนังสือไมอนุญาตทํางาน

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
หมายเหตุ : คนตางดาวตองลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางานตอหนาเจาหนาที่

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วันทําการ (ไมรวมระยะเวลาสงตรวจสอบ (ถามี) 5 วันทําการ)
รายงานเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คําขอรับใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 9 (แบบ ตท.1) จํานวน 1 ชุด
2. รูปถาย ขนาด 3X4 เซนติเมตร (แตงกายสุภาพ หนาตรง ไมใชรูปจากคอมพิวเตอร/โพลาลอยด)
ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป
3. หนังสือเดินทางฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองจากสภา/สมาคมวิชาชีพหรือหนวยงานที่ไดรับ
มอบหมายของประเทศไทย จํานวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย ซึ่งรับรองวาคนตางดาวไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหาม
ของคนตางดาวซึงจะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552 ไมเกิน 1 เดือนหรือตามที่แพทยระบุ จํานวน 1 ฉบับ
6. หนังสือมอบอํานาจจากคนตางดาวติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประชาชน
ของผูรับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ กรณีคนตางดาวไมมายื่นดวยตนเอง
7. หนังสือรับรองการจาง จํานวน 1 ฉบับ
8. นายจางเปนคนไทย ใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของนายจาง หรือหากเปนสวนราชการ ใหแนบสําเนา
บัตรขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ
9. นายจางเปนคนตางดาว ใหแนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจาง หรือหากนายจางไมไดทํางานใน
ประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานตองให Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อํานาจใหกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด
10. หนังสือมอบอํานาจจากนายจางติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประชาชน
ของผูรับมอบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ
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เอกสารตามประเภทของนายจาง
1. กรณีเปนสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย
กรณีบริษัทจํากัด ใหแสดงเอกสาร ดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
- สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5) ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียน
ชําระแลว ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด
กรณีหางหุนสวนจํากัด ใหแสดงเอกสาร ดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียน
ชําระแลว ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด
1.2 กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
- สําเนาหนังสือรับรองขอความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาหลักฐานการนําเงินจากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทย (ใบธุรกรรมทางการเงิน
และใบโอนเงิน เปน ตน) จํานวน 1 ชุด หรือกรณีเขามาดําเนินธุร กิจในประเทศไทยกอนวัน ที่
30 ตุ ล าคม 2545 ให แนบสําเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคารยอนหลัง 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียน
ชําระแลว ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด
2. กรณีหนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล ซึ่งระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนง
ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ
1) กรอกแบบเป น ภาษาไทย เอกสารที่ เ ป น ภาษาตางประเทศให จัด ทําคํ าแปลเปน ภาษาไทยและรั บ รอง
ความถูกตองโดยผูมีใบอนุญาต/หนวยราชการ
2. สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจาง ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) หรือผูรับมอบอํานาจ
- เอกสารของคนตางดาว ใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ
3) คนตางดาวที่มีสัญชาติประเทศกลุมเสี่ยงที่อาจเปนภัยตอความมั่นคง จํานวน 34 ประเทศ ใหถายสําเนา
แบบคําขอ ตท.1 แบบหนังสือรับรองการจาง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือเดินทาง
เพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อสงสํานักขาวกรองแหงชาติตรวจสอบ
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คาธรรมเนียม
1. คาคําขอ
คําขอละ 100 บาท
2. คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน
ฉบับละ 750 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
ฉบับละ 1,500 บาท
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
ฉบับละ 3,000 บาท
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียม
สําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ป เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ชองทางการรองเรียน
สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
ทางโทรศัพท 0 2245 2769
แบบฟอรม ตัวอยาง
-

คําขอรับใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 9 (แบบ ตท.1)
หนังสือรับรองการจาง
หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางาน
หนังสือมอบอํานาจ
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวระดับฝมือชํานาญการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

ออกใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
-

พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
กฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552
ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 2745 , 0 2245 2533 , 0 2248 7202

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
1. คนตางดาวตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
(Non-Immigrant Visa) ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง โดยมิใชไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะนักทองเที่ยว
หรือผูเดินทางผาน (Tourist/Transit)
2. ตองไมเปนงานที่หามที่กําหนดตามพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา
พ.ศ. 2522 จํานวน 39 อาชีพ
3. ตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซึงจะขอรับใบอนุญาต
ทํางาน พ.ศ. 2552
4. เปนไปตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
5. ต อ งได รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ กรณี ที่ เ ป น การประกอบอาชี พ ที่ ก ฎหมายกํ า หนดให ต อ งได รั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
6. ตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตใหดําเนินกิจการ กรณีที่เปนการประกอบกิจการที่
กฎหมายกําหนดใหตองไดรับใบอนุญาต
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25
คําขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วันทําการ)
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ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

2. เจาหนาที่พิจารณา / สงตรวจสอบ (ถามี) /
สรุปความเห็นตอนายทะเบียน /

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

หมายเหตุ กรณีสงตรวจสอบ 5 วันทําการ
3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทํางาน หรือ หนังสือไมอนุญาตทํางาน

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
หมายเหตุ : คนตางดาวตองลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางานตอหนาเจาหนาที่

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ (ไมรวมระยะเวลาสงตรวจสอบ (ถามี) 5 วันทําการ)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คําขอรับใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 9 (แบบ ตท.1) จํานวน 1 ชุด
2. รูปถาย ขนาด 3X4 เซนติเมตร (แตงกายสุภาพ หนาตรง ไมใชรูปจากคอมพิวเตอร/โพลาลอยด)
ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป
3. หนังสือเดินทางฉบับจริง พรอมสําเนา หรือ ใบสําคัญถิ่นที่อยูและใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวฉบับจริง
(ถามี) พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาหลักฐานการศึกษา และประสบการณการทํางาน หรือกรอกขอมูลตามแบบที่กําหนด จํานวน 1 ชุด
5. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เปนการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จํานวน 1 ฉบับ
6. ใบรั บ รองแพทย ซึ่ งรั บ รองว า คนต างดาวไม มีลัก ษณะตอ งห ามตามกฎกระทรวงกํา หนดลัก ษณะ
ตองหามของคนตางดาวซึงจะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552 (ไมเกิน 1 เดือนหรือตามที่แพทย
ระบุ) จํานวน 1 ฉบับ
7. หนั ง สื อ มอบอํ า นาจจากคนต า งด า วติ ด อากรแสตมป 10 บาท จํ า นวน 1 ฉบั บ และสํ า เนาบั ต ร
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ กรณีคนตางดาวไมมายื่นดวยตนเอง
8. หนังสือรับรองการจาง จํานวน 1 ฉบับ
9. นายจางเปนคนไทย ใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของนายจาง หรือหากเปนสวนราชการ ใหแนบ
สําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ
10. นายจางเปนคนตางดาว ใหแนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจาง หรือหากนายจางไมไดทํางานใน
ประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานตองให Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อํานาจใหกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด
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11. หนังสือมอบอํานาจจากนายจางติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประชาชน
ของผูรับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ
เอกสารตามประเภทของนายจาง
1. กรณีเปนสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย
กรณีบริษัทจํากัด ใหแสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค ไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
- สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5) ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
ชําระแลว ให ใช สํา เนาเอกสารตามระเบีย บกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด
กรณีหางหุนสวนจํากัด ใหแสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
ชําระแลว ให ใช สํา เนาเอกสารตามระเบีย บกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลในตางประเทศ
- สําเนาหนังสือรับรองขอความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาหลักฐานการนําเงินจากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทย (ใบธุรกรรมทางการเงิน,
ใบโอนเงิน เปนตน) จํานวน 1 ชุด หรือกรณีเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยกอนวันที่ 30
ตุลาคม 2545 ใหแนบสําเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคารยอนหลัง 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
ชําระแลว ให ใช สํา เนาเอกสารตามระเบีย บกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด
2. กรณีหนวยราชการ /รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนง
ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ
3. กรณีสถาบันการศึกษา โรงเรียนรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากสวนราชการตนสังกัด (สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขตการศึกษา,
สํานักงานเขต) ซึ่งระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนงงาน ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาสัญญาจาง จํานวน 1 ชุด
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4. กรณีโรงเรียนเอกชน
- หนังสือแตงตั้งครู/ผูสอนปฏิบัติหนาที่ จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาสัญญาจาง จํานวน 1 ชุด
- สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแนบสําเนาใบอนุญาต
ตางๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ชุด
5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สําเนาหนังสือรับรองจากหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนง และ
ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ชุด
6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ
- สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมวัตถุประสงค ขอบังคับ และ สํ า เนา
แตงตั้งคณะกรรมการที่เปนปจจุบัน จํานวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองจากสวนราชการ (กรณีเปนองคกรเอกชนตางประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ
7. กรณีกิจการถายทําภาพยนตรจากตางประเทศ
- หนังสือรับรองจากกรมการทองเที่ยว พรอมรายชื่อคนตางดาว เลขที่หนังสือเดินทาง ตําแหนง
ระยะเวลาการถายทํา จํานวน 1 ชุด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูประสานงาน (กรณีเปนนิติบุคคล) ไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
- สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5) จํานวน 1 ชุด
8. กรณีบุคคลธรรมดา
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ
- กรณี ที่ทุนจดทะเบี ยนไม เพี ยงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียน
ชําระแลว ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด
9. กรณีนายจางซึ่งมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร
- สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา
ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด
10. กรณีที่เปนการทํางานโดยไมมีนายจาง
- สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นที่แสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา
ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ในกรณีที่เปน
การทํางานที่อยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ชุด
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หมายเหตุ
1) กรอกแบบเป น ภาษาไทย เอกสารที่ เ ป น ภาษาตางประเทศให จัด ทําคํ าแปลเปน ภาษาไทยและรั บ รอง
ความถูกตองโดยผูมีใบอนุญาต/หนวยราชการ
2) สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจาง ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) หรือผูรับมอบอํานาจ
- เอกสารของคนตางดาว ใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ
3) คนตางดาวที่มีสัญชาติประเทศกลุมเสี่ยงที่อาจเปนภัยตอความมั่นคง จํานวน 34 ประเทศ ใหถายสําเนา
แบบคําขอ ตท.1 แบบหนังสือรับรองการจาง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือเดินทาง
เพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อสงสํานักขาวกรองแหงชาติตรวจสอบ
คาธรรมเนียม
1. คาคําขอ
คําขอละ 100 บาท
2. คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน
ฉบับละ 750 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
ฉบับละ 1,500 บาท
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
ฉบับละ 3,000 บาท
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียม
สําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ป เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ชองทางการรองเรียน
สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 2769
แบบฟอรม ตัวอยาง
1. คําขอรับใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 9 (แบบ ตท.1)
2. หนังสือรับรองการจาง
3. หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางาน
4. หนังสือมอบอํานาจ
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวระดับฝมือ ชํานาญการซึ่งอยู
นอกราชอาณาจักร (นายจางยื่นแทน)

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การออกใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
-

พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
กฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552
ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 2745 , 0 2245 2533 , 0 2248 7202

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
1. นายจ างผู ประสงค จ ะจา งคนต า งดาวซึ่งอยูน อกราชอาณาจักรเขามาทํางานในกิจ การของตนใน
ราชอาณาจักร จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตแทนคนตางดาวได
2. ตองไมเปนงานที่หามที่กําหนดตามพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาว
ทํา พ.ศ. 2522 จํานวน 39 อาชีพ
3. ตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซึงจะขอรับ
ใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552
4. เปนไปตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
5. ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีที่เปนการประกอบอาชีพที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
6. ตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตใหดําเนินกิจการ กรณีที่เปนการประกอบ
กิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับใบอนุญาต
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25
คําขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

3/7

ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

2. เจาหนาที่พิจารณา / สงตรวจสอบ (ถามี) /
สรุปความเห็นตอนายทะเบียน

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

หมายเหตุ กรณีสงตรวจสอบ 5 วันทําการ
3. นายทะเบียนลงนามในหนังสือแจงรับคําขอ
(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

4. คนตางดาวยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตทํางาน เมื่อเดินทางเขามาใน
ราชอาณาจักรแลว
5. เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร /
พิจารณา สรุปความเห็นตอนายทะเบียน /
บันทึกขอมูล บันทึกผลการพิจารณา / พิมพ
ใบอนุญาตทํางาน

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

6. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทํางาน หรือ หนังสือไมอนุญาตทํางาน

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

7. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
หมายเหตุ : คนตางดาวตองลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางานตอหนาเจาหนาที่

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วันทําการ (ไมรวมระยะเวลาสงตรวจสอบ (ถามี) 5 วันทําการ และไมรวม
ระยะเวลาระหวางที่คนตางดาวยังไมไดเดินทางเขามาในราชอาณาจักร)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
กรณีคนตางดาวยังไมเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
1.
2.
3.
4.

คําขอรับใบอนุญาตทํางานแทนคนตางดาว ตามมาตรา 11 (แบบ ตท.3) จํานวน 1 ชุด
สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 1 ชุด
สําเนาหลักฐานการศึกษา และประสบการณการทํางาน หรือกรอกขอมูลตามแบบที่กําหนด จํานวน 1 ชุด
สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เปนการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จํานวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการจาง จํานวน 1 ฉบับ
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6. กรณีนายจางเปนคนไทย ใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของนายจาง หรือหากเปนสวนราชการ ใหแนบ
สําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ
7. กรณีนายจา งเปนคนตางดาว ให แนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจาง หรือหากนายจางไมได
ทํางานในประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานตองให Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการ
มอบอํานาจใหกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด
8. หนังสือมอบอํานาจจากนายจางติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประชาชน
ของผูรับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ
เอกสารตามประเภทของนายจาง
1. กรณีเปนสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย
กรณีบริษัทจํากัด ใหแสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค ไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
- สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5) ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
ชําระแลว ให ใช สํา เนาเอกสารตามระเบีย บกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด
กรณีหางหุนสวนจํากัด ใหแสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
ชําระแลว ให ใช สํา เนาเอกสารตามระเบีย บกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลในตางประเทศ
- สําเนาหนังสือรับรองขอความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาหลักฐานการนําเงินจากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทย (ใบธุรกรรมทางการเงิน,
ใบโอนเงิน เปนตน) จํานวน 1 ชุด หรือกรณีเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยกอนวันที่ 30
ตุลาคม 2545 ใหแนบสําเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคารยอนหลัง 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
ชําระแลว ให ใช สํา เนาเอกสารตามระเบีย บกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด
2. กรณีหนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล ซึ่งระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนง
ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ชุด
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3. กรณีสถาบันการศึกษา โรงเรียนรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากสวนราชการตนสังกัด (สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขตการศึกษา,
สํานักงานเขต) ซึ่งระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนงงาน ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาสัญญาจาง จํานวน 1 ชุด
4. กรณีโรงเรียนเอกชน
- หนังสือแตงตั้งครู/ผูสอนปฏิบัติหนาที่ จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาสัญญาจาง จํานวน 1 ชุด
- สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแนบสําเนาใบอนุญาต
ตางๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ชุด
5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สําเนาหนังสือรับรองจากหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนง และ
ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ชุด
6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ
- สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมวัตถุประสงค ขอบังคับ และ สํ า เนา
แตงตั้งคณะกรรมการที่เปนปจจุบัน จํานวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองจากสวนราชการ (กรณีเปนองคกรเอกชนตางประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ
7. กรณีกิจการถายทําภาพยนตรจากตางประเทศ
- หนังสือรับรองจากกรมการทองเที่ยว พรอมรายชื่อคนตางดาว เลขที่หนังสือเดินทาง ตําแหนง
ระยะเวลาการถายทํา จํานวน 1 ชุด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูประสานงาน (กรณีเปนนิติบุคคล) ไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
- สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5) จํานวน 1 ชุด
8. กรณีบุคคลธรรมดา
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ
- กรณี ที่ทุนจดทะเบี ยนไม เพี ยงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียน
ชําระแลว ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด
9. กรณีนายจางซึ่งมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร
- สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา
ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด
10. กรณีที่เปนการทํางานโดยไมมีนายจาง
- สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นที่แสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา
ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ในกรณีที่เปน
การทํางานที่อยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ชุด
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กรณีเมื่อคนตางดาวเดินทางเขามาในราชอาณาจักรแลว
1. สําเนาหนังสือเดินทางของคนตางดาวที่มีหลักฐานการอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรประเภทคน
อยูชั่วคราว (Non – Immigrant) มิใชประเภทนักทองเที่ยวหรือผูเดินทางผาน พรอมฉบับจริง
จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาหนังสือแจงผลการพิจารณาอนุญาตใหเขามาทํางานได จํานวน 1 ฉบับ
3. รูปถาย ขนาด 3X4 เซนติเมตร (แตงกายสุภาพ หนาตรง ไมใชรูปจากคอมพิวเตอร/โพลาลอยด)
ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป
4. ใบรั บ รองแพทย ซึ่ งรั บ รองว า คนต างดาวไม มีลัก ษณะตอ งห ามตามกฎกระทรวงกํา หนดลัก ษณะ
ตองหามของคนตางดาวซึงจะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ฉบับ
5. หนั งสื อมอบอํ า นาจจากคนต า งด า วติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบั บ และสําเนาบัต ร
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ กรณีคนตางดาวไมมายื่นดวยตนเอง
หมายเหตุ
1) กรอกแบบเป น ภาษาไทย เอกสารที่ เ ป น ภาษาตางประเทศให จัด ทําคํ าแปลเปน ภาษาไทยและรั บ รอง
ความถูกตองโดยผูมีใบอนุญาต/หนวยราชการ
2) สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจาง ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) หรือผูรับมอบอํานาจ
- เอกสารของคนตางดาว ใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ
3) คนตางดาวที่มีสัญชาติประเทศกลุมเสี่ยงที่อาจเปนภัยตอความมั่นคง จํานวน 34 ประเทศ ใหถายสําเนา
แบบคําขอ ตท.1 แบบหนังสือรับรองการจาง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือเดินทาง
เพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อสงสํานักขาวกรองแหงชาติตรวจสอบ
คาธรรมเนียม
1. คาคําขอ
คําขอละ 100 บาท
2. คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน
ฉบับละ 750 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
ฉบับละ 1,500 บาท
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
ฉบับละ 3,000 บาท
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียม
สําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ป เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ชองทางการรองเรียน
สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
โทรศัพท 0 2245 2769
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แบบฟอรม ตัวอยาง
1. คําขอรับใบอนุญาตทํางานแทนคนตางดาว ตามมาตรา 11 (แบบ ตท.3)
2. หนังสือรับรองการจาง
3. หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางาน
4. หนังสือมอบอํานาจ
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวระดับฝมือ ชํานาญการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
-

พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
กฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552
ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 2745 , 0 2245 2533 , 0 2248 7202

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
คนต า งดา วผู รั บใบอนุ ญาตทํ า งานประสงคจ ะทํางานตอไป ใหยื่น คําขอตออายุใบอนุญ าตตอนาย
ทะเบียนกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยสามารถยื่นคําขอไดกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 30 วัน เมื่อยื่นคําขอแลว ให
ผูขอตออายุใบอนุญาตทํางานไปพลางกอนได จนกวานายทะเบียนจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต และการตออายุ
ใบอนุญาตใหตอไดครั้งละไมเกิน 2 ป
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25
คําขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจาหนาที่พิจารณา / สงตรวจสอบ (ถามี) /
สรุปความเห็นตอนายทะเบียน
(ระยะเวลา 1 วันทําการ)
หมายเหตุ กรณีสงตรวจสอบ 5 วันทําการ

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทํางาน หรือ หนังสือไมอนุญาตทํางาน
(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ (ไมรวมระยะเวลาสงตรวจสอบ (ถามี) 5 วันทําการ)
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คําขอตออายุใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 23 (แบบ ตท.5) จํานวน 1 ชุด
2. ใบอนุญาตทํางานฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
3. หนังสือเดินทางฉบับจริง พรอมสําเนา หรือ ใบสําคัญถิ่นที่อยูและใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวฉบับจริง
(ถามี) พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาหลักฐานการศึกษา และประสบการณการทํางาน หรือกรอกขอมูลตามแบบที่กําหนด จํานวน 1 ชุด
5. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เปนการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จํานวน 1 ฉบับ
6. ใบรั บ รองแพทย ซึ่ งรั บ รองว า คนต างดาวไม มีลัก ษณะตอ งห ามตามกฎกระทรวงกํา หนดลัก ษณะ
ตองหามของคนตางดาวซึงจะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552 (ไมเกิน 1 เดือนหรือตามที่แพทย
ระบุ) จํานวน 1 ฉบับ
7. เอกสารตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตทํางาน (ถามี) จํานวน 1 ชุด
8. หนั ง สื อ มอบอํ า นาจจากคนต า งด า วติ ด อากรแสตมป 10 บาท จํ า นวน 1 ฉบั บ และสํ า เนาบั ต ร
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ กรณีคนตางดาวไมมายื่นดวยตนเอง
9. หนังสือรับรองการจาง จํานวน 1 ฉบับ
10. นายจางเปนคนไทย ใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของนายจาง หรือหากเปนสวนราชการ ใหแนบ
สําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ
11. นายจางเปนคนตางดาว ใหแนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจาง หรือหากนายจางไมไดทํางานใน
ประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานตองให Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อํานาจใหกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด
12. หนังสือมอบอํานาจจากนายจางติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประชาชน
ของผูรับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ
เอกสารตามประเภทของนายจาง
1. กรณีเปนสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย
กรณีบริษัทจํากัด ใหแสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค ไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
- สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5) ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
ชําระแลว ให ใช สํา เนาเอกสารตามระเบีย บกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด
กรณีหางหุนสวนจํากัด ใหแสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
ชําระแลว ให ใช สํา เนาเอกสารตามระเบีย บกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด
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1.2 นิติบุคคลในตางประเทศ
- สําเนาหนังสือรับรองขอความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาหลักฐานการนําเงินจากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทย (ใบธุรกรรมทางการเงิน,
ใบโอนเงิน เปนตน) จํานวน 1 ชุด หรือกรณีเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยกอนวันที่ 30
ตุลาคม 2545 ใหแนบสําเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคารยอนหลัง 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
ชําระแลว ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบีย บกรมการจัดหางานว าดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด
2. กรณีหนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล ซึ่งระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนง
ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ชุด
3. กรณีสถาบันการศึกษา โรงเรียนรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากสวนราชการตนสังกัด (สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขตการศึกษา,
สํานักงานเขต) ซึ่งระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนงงาน ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาสัญญาจาง จํานวน 1 ชุด
4. กรณีโรงเรียนเอกชน
- หนังสือแตงตั้งครู/ผูสอนปฏิบัติหนาที่ จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาสัญญาจาง จํานวน 1 ชุด
- สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแนบสําเนาใบอนุญาต
ตางๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ชุด
5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สําเนาหนังสือรับรองจากหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนง และ
ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ชุด
6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ
- สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมวัตถุประสงค ขอบังคับ และ สํ า เนา
แตงตั้งคณะกรรมการที่เปนปจจุบัน จํานวน 1 ชุด
7. กรณีกิจการถายทําภาพยนตรจากตางประเทศ
- หนังสือรับรองจากกรมการทองเที่ยว พรอมรายชื่อคนตางดาว เลขที่หนังสือเดินทาง ตําแหนง
ระยะเวลาการถายทํา จํานวน 1 ชุด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูประสานงาน (กรณีเปนนิติบุคคล) ไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
- สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5) จํานวน 1 ชุด

5/5

8. กรณีบุคคลธรรมดา
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ
- กรณี ที่ทุนจดทะเบี ยนไม เพี ยงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียน
ชําระแลว ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด
9. กรณีนายจางซึ่งมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร
- สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา
ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด
10. กรณีที่เปนการทํางานโดยไมมีนายจาง
- สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นที่แสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา
ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ในกรณีที่เปน
การทํางานที่อยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ชุด
หมายเหตุ
1) กรอกแบบเป น ภาษาไทย เอกสารที่ เ ป น ภาษาตางประเทศให จัด ทําคํ าแปลเปน ภาษาไทยและรั บ รอง
ความถูกตองโดยผูมีใบอนุญาต/หนวยราชการ
2) สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจาง ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) หรือผูรับมอบอํานาจ
- เอกสารของคนตางดาว ใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ
คาธรรมเนียม
1. คาคําขอ
คําขอละ 100 บาท
2. คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตทํางาน
(ก) การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน
(ข) การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
(ค) การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
(ง) การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียม
สําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ป เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ชองทางการรองเรียน
สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
โทรศัพท 0 2245 2769
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขอตออายุใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 23 (แบบ ตท.5)
- หนังสือรับรองการจาง
- หนังสือมอบอํานาจ

ฉบับละ 750 บาท
ฉบับละ 1,500 บาท
ฉบับละ 3,000 บาท
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

ออกใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 2745 , 0 2245 2533 , 0 2248 7202

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
กรณีใบอนุญาตทํางานชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือใบอนุญาตทํางานยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตทํางาน
ตอนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแตวันที่ทราบการชํารุดหรือสูญหาย โดยตองดําเนินการกอนวันที่หมดอายุ
ของใบอนุญาตทํางานนั้น
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25
คําขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจาหนาที่พิจารณา / สรุปความเห็นตอนาย
ทะเบียน
(ระยะเวลา 4 ชั่วโมง)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบแทน
ใบอนุญาตทํางาน
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบแทน
ใบอนุญาตทํางาน
หมายเหตุ : คนตางดาวตองลงลายมือชื่อในใบแทน
ใบอนุญาตทํางานตอหนาเจาหนาที่
รวมระยะเวลา 2 วันทําการ

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คําขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 25 (แบบ ตท.4) จํานวน 1 ชุด
2. รูปถาย ขนาด 3X4 เซนติเมตร (แตงกายสุภาพ หนาตรง ไมใชรูปจากคอมพิวเตอร/โพลาลอยด) ไมเกิน
6 เดือน จํานวน 3 รูป
3. หนังสือเดินทางฉบับจริง พรอมสําเนา หรือ ใบสําคัญถิ่นที่อยูและใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวฉบับจริง
(ถามี) พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
4. กรณีใบอนุญาตทํางานสูญหาย ใหแนบ
- หลักฐานการรับแจงความของเจาหนาที่ตํารวจ จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตทํางานเลมที่สูญหาย (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
5. กรณีใบอนุญาตทํางานชํารุดในสาระสําคัญ ใหแนบ
- ใบอนุญาตทํางานฉบับที่ชํารุด/เสียหาย พรอมสําเนา 1 ฉบับ
6. หนังสือมอบอํานาจจากคนตางดาวติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประชาชน
ของผูรับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ กรณีคนตางดาวไมมายื่นดวยตนเอง
หมายเหตุ : สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรองโดยคนตางดาว หรือผูรับมอบอํานาจ
คาธรรมเนียม
- คาคําขอ
- คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตทํางาน

คําขอละ 100 บาท
ฉบับละ 500 บาท

ชองทางการรองเรียน
สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2245 2769
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 25 (แบบ ตท.4)
- หนังสือมอบอํานาจ
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน ทองที่หรือสถานที่
ทํางาน หรือเงื่อนไขที่ไดรับอนุญาต หรือการเพิ่มนายจาง

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
-

พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522
กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 2745 , 0 2245 2533 , 0 2248 7202

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
1. การเปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงานกับนายจางปจจุบันตองไมเปนงานหามที่กําหนดตามพระราช
กฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 จํานวน 39 อาชีพ
2. การเปลี่ยนหรือเพิ่มทองที่หรือสถานที่ทํางานของนายจางปจจุบันตองเปนไปตามหลักฐานที่ได
นํามาแสดงประกอบการพิจารณาและตามความจําเปนและเหมาะสม
3. การเปลี่ ย นหรื อเพิ่ ม เงื่ อ นไขการทํา งานกั บ นายจ า งปจ จุ บั น ต อ งเป น ไปตามความจํ า เป น และ
เหมาะสมกับตําแหนงงานหรือลักษณะงานที่คนตางดาวทําอยูเดิม
4. การเพิ่มนายจาง
- ตองไมเปนงานที่หามคนตางดาวทําตามพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่
หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 จํานวน 39 อาชีพ
- เปนไปตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคน
ตางดาว พ.ศ. 2552
- ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีที่เปนการประกอบอาชีพที่กฎหมายกําหนดใหตอง
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- ต องได รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิจ การหรือหนังสืออนุญ าตใหดําเนิน กิจ การ กรณีที่เปน การ
ประกอบกิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับใบอนุญาต
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25
คําขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)
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ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

2. เจาหนาที่พิจารณา / สงตรวจสอบ (ถามี) /

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

สรุปความเห็นตอนายทะเบียน
(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

หมายเหตุ กรณีสงตรวจสอบ 5 วันทําการ

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทํางาน หรือ หนังสือไมอนุญาตทํางาน
(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ (ไมรวมระยะเวลาสงตรวจสอบ (ถามี) 5 วันทําการ)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คําขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจาง ทองที่หรือสถานที่ทํางาน และ
เงื่อนไข ตามมาตรา 26 (แบบ ตท.6) จํานวน 1 ชุด
2. ใบอนุญาตทํางานฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
3. หนั งสื อมอบอํ า นาจจากคนต า งด า ว ติด อากรแสตมป 10 บาท จํา นวน 1 ฉบั บ และสํ า เนาบั ต ร
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ กรณีคนตางดาวไมมายื่นดวยตนเอง
4. นายจางเปนคนไทย ใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของนายจาง หรือหากเปนสวนราชการ ใหแนบ
สําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ
5. นายจางเปนคนตางดาว ใหแนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจาง หรือหากนายจางไมไดทํางานใน
ประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานตองให Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อํานาจใหกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด
กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน หรือเงื่อนไขที่ไดรับอนุญาต หรือการเพิ่มนายจาง
1. หนังสือรับรองการจาง จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาหลักฐานการศึกษา และประสบการณการทํางาน หรือกรอกขอมูลตามแบบที่กําหนด จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เปนการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จํานวน 1 ฉบับ
4. หนังสือมอบอํานาจจากนายจางติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประชาชน
ของผูรับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ
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เอกสารตามประเภทของนายจาง
1. กรณีเปนสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย
กรณีบริษัทจํากัด ใหแสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค ไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
- สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5) ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
ชําระแลว ให ใช สํา เนาเอกสารตามระเบีย บกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด
กรณีหางหุนสวนจํากัด ใหแสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
ชําระแลว ใหใชสํา เนาเอกสารตามระเบีย บกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลในตางประเทศ
- สําเนาหนังสือรับรองขอความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาหลักฐานการนําเงินจากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทย (ใบธุรกรรมทางการเงิน,
ใบโอนเงิน เปนตน) จํานวน 1 ชุด หรือกรณีเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยกอนวันที่ 30
ตุลาคม 2545 ใหแนบสําเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคารยอนหลัง 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
- กรณีที่ทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
ชําระแลว ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบีย บกรมการจัด หางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด
2. กรณีหนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากสวนราชการ /รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนง
ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ
3. กรณีสถาบันการศึกษา โรงเรียนรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากสวนราชการตนสังกัด (สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขตการศึกษา,
สํานักงานเขต) ซึ่งระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนงงาน ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาสัญญาจาง จํานวน 1 ชุด
4. กรณีโรงเรียนเอกชน
- หนังสือแตงตั้งครู/ผูสอนปฏิบัติหนาที่ จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาสัญญาจาง จํานวน 1 ชุด
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- สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแนบสําเนาใบอนุญาต
ตางๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ชุด
5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สําเนาหนังสือรับรองจากหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนง และ
ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ชุด
6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ
- สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมวัตถุประสงค ขอบังคับ และ สํ า เนา
แตงตั้งคณะกรรมการที่เปนปจจุบัน จํานวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองจากสวนราชการ (กรณีเปนองคกรเอกชนตางประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ
7. กรณีกิจการถายทําภาพยนตรจากตางประเทศ
- หนังสือรับรองจากกรมการทองเที่ยว พรอมรายชื่อคนตางดาว เลขที่หนังสือเดินทาง ตําแหนง
ระยะเวลาการถายทํา จํานวน 1 ชุด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูประสานงาน (กรณีเปนนิติบุคคล) ไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
- สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5) จํานวน 1 ชุด
8. กรณีบุคคลธรรมดา
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ
- กรณี ที่ทุนจดทะเบี ยนไม เพี ยงพอตอการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียน
ชําระแลว ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ชุด
9. กรณีนายจางซึ่งมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร
- สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา
ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด
10. กรณีที่เปนการทํางานโดยไมมีนายจาง
- สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นที่แสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา
ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ในกรณีที่เปน
การทํางานที่อยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ชุด
กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มทองที่หรือสถานที่ทํางานของนายจางปจจุบัน
เอกสารตามประเภทของนายจาง
1. กรณีเปนสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย
กรณีบริษัทจํากัด ใหแสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไมเกิน 6 เดือน ที่ระบุประเภทการเปลี่ยนแปลง
และ/หรือเพิ่มที่ตั้งสถานที่ทํางาน ที่ตั้งสาขา และ/หรือทองที่ จํานวน 1 ชุด
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กรณีหางหุนสวนจํากัด ใหแสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไมเกิน 6 เดือน ที่ระบุประเภทการเปลี่ยนแปลง
และ/หรือเพิ่มที่ตั้งสถานที่ทํางาน ที่ตั้งสาขา และ/หรือทองที่ จํานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
- สําเนาหนังสือรับรองขอความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ (กรณีไมไดรับการยกเวน)
2. กรณีหนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล ซึ่งระบุการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของ
จํานวน 1 ฉบับ
3. กรณีโรงเรียนเอกชน
- สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตตางๆ ที่ระบุการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ชุด
4. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สําเนาหนังสือรับรองจากหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งระบุการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของ
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ชุด
5. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ
- สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมขอบังคับ และสําเนาแตงตั้ง
คณะกรรมการที่เปนปจจุบัน จํานวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองจากสวนราชการ (กรณีเปนองคกรเอกชนตางประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ
6. กรณีนายจางบุคคลธรรมดา
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ
7. กรณีนายจางซึ่งมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร
- สําเนานิติบุคคลของผูวาจางตามสัญญา ซึ่งระบุการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ชุด
8. กรณีที่เปนการทํางานโดยไมมีนายจาง
- สําเนาสัญญาจางเหมา หรือสัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นที่แสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา
ทํางานในราชอาณาจักร ซึ่งระบุการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ชุด
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ในกรณีที่เปน
การทํางานที่อยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ซึ่งระบุการ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ชุด
หมายเหตุ
1) กรอกแบบเป น ภาษาไทย เอกสารที่ เ ป น ภาษาตางประเทศให จัด ทําคํ าแปลเปน ภาษาไทยและรั บ รอง
ความถูกตองโดยผูมีใบอนุญาต/หนวยราชการ
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2) สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจาง ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) หรือผูรับมอบอํานาจ
- เอกสารของคนตางดาว ใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ
คาธรรมเนียม
1. คาคําขอ
คําขอละ 100 บาท
2. คาธรรมเนียมการอนุญาต
(1) การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน
ครั้งละ 1,000
(2) การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มนายจาง
ครัง้ ละ 3,000
(3) การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มทองที่หรือสถานที่ทํางาน
ครั้งละ 1,000
(4) การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต
ครั้งละ 150

บาท
บาท
บาท
บาท

ชองทางการรองเรียน
สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2245 2769
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจาง ทองที่หรือสถานที่ทํางาน และเงื่อนไข
ตามมาตรา 26 (แบบ ตท.6)
- หนังสือรับรองการจาง
- หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางาน
- หนังสือมอบอํานาจ
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การแจงการเขามาเพื่อทํางานอันจําเปนและเรงดวน ระยะเวลาไมเกิน 15 วัน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การรับแจง

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
ไมระบุ
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 2745 , 0 2245 2533 , 0 2248 7202

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทํางาน
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

ดานตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง

ดานตรวจคนหางานดอนเมือง

เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
คนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อทํางานอันจําเปนและเรงดวนนั้น งานที่เขามา
ทํานั้นตองมีลักษณะเปนงานอันจําเปนและเรงดวน ซึ่งถาไมรีบทํางานดังกลาวแลวนาจะเกิดความเสียหายขึ้น
โดยมีระยะเวลาไมเกิน 15 วัน
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทํางาน
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- ดานตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ
- ดานตรวจคนหางานดอนเมือง

(ระยะเวลา 20 นาที)

2. เจาหนาที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
บันทึกขอมูล / เสนอความเห็นตอนายทะเบียน
(ระยะเวลา 20 นาที)

3. นายทะเบียนลงนามรับทราบการแจง
(ระยะเวลา 20 นาที)

รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทํางาน
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- ดานตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ
- ดานตรวจคนหางานดอนเมือง
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทํางาน
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- ดานตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ
- ดานตรวจคนหางานดอนเมือง
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. แบบแจงการเขามาเพื่อทํางานอันจําเปนและเรงดวน ตามมาตรา 9 (แบบ ตท.10) พรอมสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
2. หนังสือแสดงเหตุผลจําเปนแหงการเขามาทํางานอันจําเปนและเรงดวน จํานวน 1 ฉบับ
3. รูปถาย ขนาด 3X4 เซนติเมตร (แตงกายสุภาพ หนาตรง ไมใชรูปจากคอมพิวเตอร/โพลาลอยด) ไมเกิน
6 เดือน จํานวน 2 รูป
4. สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 1 ชุด
5. หนังสือรับรองจากสวนราชการ (ถามี) จํานวน 1 ชุด
6. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
7. หนังสือมอบอํานาจจากคนตางดาวติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประชาชน
ของผูรับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ กรณีคนตางดาวไมมายื่นดวยตนเอง
8. นายจางเปนคนไทย ใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของนายจาง หรือหากเปนสวนราชการ ใหแนบสําเนา
บัตรขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ
9. นายจางเปนคนตางดาว ใหแนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจาง หรือหากนายจางไมไดทํางานใน
ประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานตองให Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอํานาจให
กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด
หมายเหตุ
1) กรอกแบบเปนภาษาไทย เอกสารที่เปนภาษาตางประเทศใหจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยและรับรอง
ความถูกตองโดยผูมีใบอนุญาต/หนวยราชการ
2) สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจาง ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) หรือผูรับ
มอบอํานาจ
- เอกสารของคนตางดาว ใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ
คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
ชองทางการรองเรียน
สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2245 2769
แบบฟอรม ตัวอยาง
- แบบแจงการเขามาเพื่อทํางานอันจําเปนและเรงดวนตามมาตรา 9 (แบบ ตท.10)
- หนังสือมอบอํานาจ
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การลงทุน หรือกฎหมายอื่น

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น

หมวดหมูกระบวนงาน

ออกใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่น เชน
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ.2522 เปนตน
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 7 วัน (พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 2745 , 0 2245 2533 , 0 2248 7202

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
เปนคนตางดาวเขามาทํางานในราชอาณาจักร ไดรับสิทธิพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุน กฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและกฎหมายวาดวยปโตรเลียม
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25
คําขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจาหนาที่พิจารณา / สรุปความเห็นตอนาย
ทะเบียน
(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทํางาน
(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
หมายเหตุ : คนตางดาวตองลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางานตอหนาเจาหนาที่
ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. แบบรายละเอียดประกอบหนังสือแจงการอนุญาตตามมาตรา 12 แหง พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2551 จํานวน 1 ฉบับ
2. รูปถายคนตางดาวครึ่งตัว หนาตรง แตงกายสุภาพ ขนาด 3x4 ซม. จํานวน 3 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน)
3. หนังสือที่แสดงวาไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานตามกฎหมายอื่น เชน
- หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน 1 ฉบับ หรือ
- หนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (IEAT) จํานวน 1 ฉบับ หรือ
- หนังสือจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จํานวน 1 ฉบับ
4. หนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและใบสําคัญถิ่นที่อยู พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ
คาธรรมเนียม
1. คาคําขอ
คําขอละ 100 บาท
2. คาธรรมเนียม
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน
ฉบับละ 750 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
ฉบับละ 1,500 บาท
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
ฉบับละ 3,000 บาท
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียม
สําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ป เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ชองทางการรองเรียน
สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
โทรศัพท 0 2245 2769
แบบฟอรม ตัวอยาง
- รายละเอียดประกอบหนังสือแจงการอนุญาต ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2551
- หนังสือมอบอํานาจ
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
- กฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่น เชน
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 เปนตน
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- ไมระบุ
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 2745 , 0 2245 2533 , 0 2248 7202

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
เปนคนตางดาวเขามาทํางานในราชอาณาจักร ไดรับสิทธิพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
กฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและกฎหมายวาดวยปโตรเลียม และไดรับการขยาย
ระยะเวลาการทํางานตามกฎหมายนั้นๆ
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25
คําขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจาหนาที่พิจารณา / สรุปความเห็นตอนาย
ทะเบียน
(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทํางาน
(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

4. ผูรับบริการรับใบอนุญาตทํางาน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. แบบรายละเอียดประกอบหนังสือแจงการอนุญาตตามมาตรา 12 แหง พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2551 จํานวน 1 ชุด
2. ใบอนุญาตทํางาน ฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
3. หนังสือที่แสดงวาไดรับอนุญาตใหขยายระยะเวลาทํางานจาก
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (B.O.I) จํานวน 1 ฉบับ หรือ
- การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (IEAT) จํานวน 1 ฉบับ หรือ
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จํานวน 1 ฉบับ
4. หนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและใบสําคัญถิ่นที่อยู พรอมสําเนา 1 ชุด
5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ชุด
6. หนังสือมอบอํานาจจากคนตางดาวติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ (กรณีคนตางดาวไมมายื่นเอกสารดวยตนเอง)
คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
ชองทางการรองเรียน
สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2245 2769
แบบฟอรม ตัวอยาง
- แบบรายละเอียดประกอบหนังสือแจงการอนุญาตตามมาตรา 12 แหง พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2551
- หนังสือมอบอํานาจ
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจาง ทองที่หรือ
สถานที่ทํางาน ของคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือ
กฎหมายอื่น

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
- กฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่น เชน
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 เปนตน
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- ไมระบุ
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0 2245 2745 , 0 2245 2533 , 0 2248 7202

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
เปนคนตางดาวเขามาทํางานในราชอาณาจักร ไดรับสิทธิพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุน กฎหมายวาด วยการนิ คมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและกฎหมายวาดวยปโตรเลียม และไดรับ
อนุญาตใหเปลี่ยน/เพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจาง ทองที่หรือสถานที่ทํางาน
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25
คําขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร
(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจาหนาที่พิจารณา / สรุปความเห็นตอนาย
ทะเบียน

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทํางาน หรือ หนังสือไมอนุญาตทํางาน
(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คําขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจาง ทองที่หรือสถานที่ทํางาน และเงื่อนไข
ตามมาตรา 26 (แบบ ตท.6) จํานวน 1 ฉบับ
2. ใบอนุญาตทํางานฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
3. หนังสือที่แสดงวาไดรับอนุญาตใหเปลี่ยน/เพิ่มประเภทหรือลักษณะงานหรือนายจาง
(เฉพาะกรณีเปลี่ยน/เพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน หรือนายจาง)
- หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน 1 ฉบับ หรือ
- หนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (IEAT) จํานวน 1 ฉบับ หรือ
- หนังสือจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ
(กรณีเปลี่ยน/เพิ่มทองที่หรือสถานที่ทํางาน หากมีที่ตั้งโรงงานหรือโรงแรมที่ตองการเพิ่มที่ตั้งใหแนบ
หลักฐานการอนุญาตนั้นมาดวย)
5. หนังสือมอบอํานาจจากคนตางดาว ติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีคนตางดาวไมมายื่นเอกสารดวยตนเอง)
คาธรรมเนียม
1. คาคําขอ
คําขอละ 100 บาท
2. คาธรรมเนียมการอนุญาต
(1) การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน
ครั้งละ 1,000 บาท
(2) การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มนายจาง
ครัง้ ละ 3,000 บาท
(3) การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มทองที่หรือสถานที่ทํางาน
ครั้งละ 1,000 บาท
ชองทางการรองเรียน
สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
โทรศัพท 0 2245 2769
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจาง ทองที่หรือสถานที่ทํางาน และเงื่อนไข
ตามมาตรา 26 (แบบ ตท.6)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การแจงความตองการจางคนตางดาว (การขอโควตา)

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- ไมระบุ
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
ผูประสงคจะจางคนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาเขาทํางาน ตองแจงความตองการจาง
คนต างด าว ณ สํ า นักจั ดหางานกรุงเทพเขตพื้น ที่ หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัด ที่เปนที่ตั้งของสถาน
ประกอบการ / นายจาง และเปนสถานที่ที่คนตางดาวจะทํางาน
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หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25
คําขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

2. เจาหนาที่พิจารณา / สงตรวจสอบ (ถามี) /
เสนอความเห็นตอนายทะเบียน

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 4 ชั่วโมง)

หมายเหตุ : กรณีสงตรวจสอบ 5 วันทําการ
3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในหนังสือแจง
ผลการพิจาณาโควตา

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วันทําการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
กรณีผูที่ประสงคจะจางคนตางดาวเปนบุคคลธรรมดา
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนคนตางดาว) จํานวน 1 ฉบับ
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4. หลักฐานแสดงความจําเปนในการจางคนตางดาว เชน เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ ทะเบียน
พาณิชย สัญญาเชา โฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เปนตน จํานวน 1 ชุด
5. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทํางาน จํานวน 1 ชุด
6. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีไมมายื่นดวยตนเอง)
กรณีผูที่ประสงคจะจางคนตางดาวเปนนิติบุคคล
1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน 1 ชุด
2. หลักฐานแสดงความจําเปนในการจางคนตางดาว เชน เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ ทะเบียน
พาณิชย สัญญาเชา โฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เปนตน จํานวน 1 ชุด
3. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทํางาน จํานวน 1 ชุด
4. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีไมมายื่นดวยตนเอง)
คาธรรมเนียม
- ไมมีคาธรรมเนียม
ชองทางการรองเรียน
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
- โทรศัพท 0 2245 2769
แบบฟอรม ตัวอยาง
- แบบรับแจงความตองการจางคนตางดาว
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวสัญชาติลาวและกัมพูชา ตามบันทึก
ความเขาใจวาดวยการจางแรงงานระหวางรัฐ (MOU)

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น

หมวดหมูกระบวนงาน

ออกใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
นายจางที่ไดรับการจัดสรรจํานวนแรงงานตางดาว (โควตา) และประสงคจะนําเขาแรงงานตางดาว
สัญชาติลาวและกัมพูชา เขามาทํางานภายใตบันทึกความเขาใจวาดวยการจางแรงงานระหวางรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงชาติอื่น ตองยื่นคํารองขอนําเขาแรงงานตางดาว และคนตางดาวตองขอรับ
ใบอนุญาตทํา งาน ณ สํา นักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่เปนผูจัดสรร
จํานวนแรงงานตางดาว

2/7

หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25
คําขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. นายจางยื่นคํารองขอนําเขาแรงงานตางดาว
พรอมเอกสาร / เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบจํานวนโควตาที่จะ
ขอนําเขา / ออกหนังสือยืนยันจํานวนโควตาที่จะ
ขอนําเขา และจัดสงเอกสารถึงสํานักบริหาร
แรงงานตางดาว

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วันทําการ)

หมายเหตุ : ไมรวมระยะเวลาการจัดสงเอกสาร
ทางไปรษณีย
3. เจาหนาที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
เสนอผูมีอํานาจลงนามในหนังสือสงคํารองขอนําเขา
แรงงานตางดาวใหทางการลาว/กัมพูชา ผาน
สถานทูตลาว/กัมพูชา ประจําประเทศไทย
(ระยะเวลา 5 วันทําการ)

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
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ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

4. ทางการลาว/กัมพูชา ดําเนินการรับสมัครและ
คัดเลือกแรงงานและจัดทําบัญชีรายชื่อ (name list)
แจงนายจางเพื่อใหนายจางนําไปยื่นขออนุญาต
ทํางานแทนคนตางดาว

ทางการลาว/กัมพูชา

หมายเหตุ : ไมนับระยะเวลาการดําเนินการของ
ทางการลาว/กัมพูชา
5. นายจางยื่นคําขอรับใบอนุญาตทํางานแทนคน
ตางดาว / เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

6. เจาหนาที่พิจารณาการขออนุญาตทํางานแทน
คนตางดาว / ออกหนังสือเปนหลักฐานใหนายจาง
/ จัดสงเอกสารใหสํานักบริหารแรงงานตางดาว

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 3 วันทําการ)

หมายเหตุ : ไมรวมระยะเวลาการจัดสงเอกสาร
ทางไปรษณีย
7. ผูมีอํานาจลงนามในหนังสือถึงสถานทูตไทย ณ
เวียงจันทร / พนมเปญ เพื่อพิจารณาตรวจลงตรา
วีซา Non L – A และ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
เพื่ออนุญาตใหแรงงานตางดาวเดินทางผานดาน
ตรวจคนเขาเมืองเขามาในประเทศไทย

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว

(ระยะเวลา 5 วันทําการ)

8. คนตางดาวยื่นคํารองขอรับใบอนุญาตทํางาน
พรอมเอกสาร / เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

หมายเหตุ : ดําเนินการเมื่อคนตางดาวเดินทางเขา
มาในประเทศไทยและผานการตรวจสุขภาพแลว
9. เจาหนาที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
เสนอความเห็นนายทะเบียน / บันทึกขอมูล /
พิมพใบอนุญาต
(ระยะเวลา 5 วันทําการ)

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

10. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทํางาน

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วันทําการ)

11. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
ทํางาน
หมายเหตุ : คนตางดาวตองลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางานตอหนาเจาหนาที่

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วันทําการ ( ไมรวมระยะเวลาจัดสงเอกสารทางไปรษณีย และระยะเวลาการ
ดําเนินการของทางการลาว/กัมพูชา และไมรวมระยะเวลาระหวางที่คนตางดาวยังไมไดเดินทางเขามาใน
ราชอาณาจักร)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารประกอบการยื่นคํารองขอนําเขาแรงงานตางดาว
1. แบบคํารองขอนําเขาแรงงานตางดาวตามบันทึกความเขาใจ (MOU) จํานวน 1 ฉบับ
2. หนังสือแสดงความตองการแรงงาน (Demand Letter) จํานวน 1 ฉบับ
3. หนังสือแตงตั้ง (Power of Attorney) พรอมสําเนาใบอนุญาตทํางาน (Agency Licence) จํานวน 1 ชุด
4. สัญญาจางแรงงาน (Employment Contract) จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาหนังสือแจงผลการอนุญาตใหจางคนตางดาว (โควตา) พรอมสําเนาหนังสือยินยอมการมีโควตา
จํานวน 1 ชุด
6. หนังสือมอบอํานาจของนายจาง พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ จํานวน
1 ชุด (กรณีนายจางไมมายื่นดวยตนเอง)
- กรณีผูรับมอบเปนพนักงาน ใหแนบสําเนาหลักฐานแสดงการเปนพนักงาน จํานวน 1 ชุด
- กรณีผูรับ มอบเปน บริษัทจัดหางาน ใหแนบสําเนาใบอนุญาตจัดหางานและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูรับอนุญาต จํานวน 1 ชุด หากมอบอํานาจใหพนักงานในบริษัทจัดหางาน ใหแนบสําเนา
บัตรลูกจางและตัวแทนจัดหางานดวย จํานวน 1 ชุด
หลักฐานนายจาง
- นายจางเปนคนไทย ใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของนายจาง และสําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
- นายจางเปนคนตางดาว ใหแนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจาง หรือหากนายจางไมไดทํางานใน
ประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานตองให Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อํานาจใหกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด
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เอกสารตามประเภทของนายจาง
1. กรณีเปนสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจํากัด หรือ หางหุนสวนจํากัด ใหแสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค ไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลในตางประเทศ
- สําเนาหนังสือรับรองขอความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ
2. กรณีโรงเรียนเอกชน
- สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแนบสําเนาใบอนุญาต
ตางๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ชุด
3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ชุด
4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ
- สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมวัตถุประสงค ขอบังคับ และ สํ า เนา
แตงตั้งคณะกรรมการที่เปนปจจุบัน จํานวน 1 ชุด
5. กรณีบุคคลธรรมดา
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ
6. กรณีนายจางซึ่งมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร
- สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา
ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด
เอกสารประกอบการยื่นคําขออนุญาตทํางานแทนคนตางดาว
1. แบบคําขอรับใบอนุญาตทํางาน (แบบ ตท.2) จํานวน 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองการจาง จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาหนังสือยืนยันการมีโควตา จํานวน 1 ฉบับ
4. บัญชีรายชื่อคนตางดาว (Name List) ระบุดานที่จะเดินทางเขามา จํานวน 1 ชุด
5. หนังสือมอบอํานาจของนายจาง พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ จํานวน
1 ชุด (กรณีนายจางไมมายื่นดวยตนเอง)
- กรณีผูรับมอบเปนพนักงาน ใหแนบสําเนาหลักฐานแสดงการเปนพนักงาน จํานวน 1 ชุด
- กรณีผู รับ มอบเป น บริ ษัทจั ดหางาน ใหแนบสําเนาใบอนุญาตจัดหางานและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูรับอนุญาต จํานวน 1 ชุด หากมอบอํานาจใหพนักงานในบริษัทจัดหางาน ใหแนบสําเนา
บัตรลูกจางและตัวแทนจัดหางานดวย จํานวน 1 ชุด
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หลักฐานนายจาง
- นายจางเปนคนไทย ใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของนายจาง และสําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
- นายจางเปนคนตางดาว ใหแนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจาง หรือหากนายจางไมไดทํางานใน
ประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานตองให Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อํานาจใหกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด
เอกสารตามประเภทของนายจาง
1. กรณีเปนสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจํากัด หรือ หางหุนสวนจํากัด ใหแสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค ไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลในตางประเทศ
- สําเนาหนังสือรับรองขอความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ
2. กรณีโรงเรียนเอกชน
- สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแนบสําเนาใบอนุญาต
ตางๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ชุด
3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ชุด
4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ
- สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมวัตถุประสงค ขอบังคับ และ สํ า เนา
แตงตั้งคณะกรรมการที่เปนปจจุบัน จํานวน 1 ชุด
5. กรณีบุคคลธรรมดา
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ
6. กรณีนายจางซึ่งมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร
- สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา
ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด
เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตทํางาน
1. คํารองขอรับใบอนุญาตทํางาน (ตท.2) จํานวน 1 ฉบับ
2. หนังสือเดินทาง และการตรวจลงตราวีซา พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
3. หลักฐานการรับเรื่องการขออนุญาตทํางานแทนคนตางดาว จํานวน 1 ชุด
4. ใบรับรองแพทย (ไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ
5. รูปถายคนตางดาว ครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาสีเขม ขนาด 3 x 4 cm ถายไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 3 รูป
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คาธรรมเนียม
1. คาคําขอ
คําขอละ 100 บาท
2. คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน
ฉบับละ 225 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
ฉบับละ 450 บาท
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
ฉบับละ 900 บาท
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียม
สําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ป เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ชองทางการรองเรียน
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน โทรศัพท 0 2245 2769
แบบฟอรม ตัวอยาง
-
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวสัญชาติเมียนมา ตามบันทึกความ
เขาใจวาดวยการจางแรงงานระหวางรัฐ (MOU)

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น

หมวดหมูกระบวนงาน

ออกใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
นายจ า งที่ ไดรั บการจั ดสรรจํ า นวนแรงงานตางดาว (โควตา) และประสงคจ ะนําเขาแรงงานตางดาว
สัญชาติเมียนมา เขามาทํางานภายใตบันทึกความเขาใจวาดวยการจางแรงงานระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแหงชาติอื่น ตองยื่นคํารองขอนําเขาแรงงานตางดาว และคนตางดาวตองขอรับใบอนุญาตทํางาน ณ
สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่เปนผูจัดสรรจํานวนแรงงานตางดาว
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หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25
คําขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. นายจางยื่นคํารองขอนําเขาแรงงานตางดาว
พรอมเอกสาร / เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบจํานวนโควตาที่จะ
ขอนําเขา / ออกหนังสือยืนยันจํานวนโควตาที่จะ
ขอนําเขา และจัดสงเอกสารถึงสํานักบริหาร
แรงงานตางดาว

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 วันทําการ)

หมายเหตุ : ไมรวมระยะเวลาการจัดสงเอกสาร
ทางไปรษณีย
3. เจาหนาที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
เสนอผูมีอํานาจลงนามในหนังสือสงคํารองขอนําเขา
แรงงานตางดาวใหทางการเมียนมา ผานสถานฑูต
เมียนมา ประจําประเทศไทย
(ระยะเวลา 5 วันทําการ)

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว
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ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

4. ทางการเมียนมา ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือก
แรงงานและจัดทําบัญชีรายชื่อ (name list) แจง
นายจางเพื่อใหนายจางมายืนยันการขอจางแรงงาน
ตางดาวกับกรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : ไมนับระยะเวลาการดําเนินการของ
ทางการเมียนมา

ทางการเมียนมา

5. นายจางยื่นบัญชีรายชื่อเพื่อยืนยันการจาง /
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารยืนยันการขอจาง
แรงงานตางดาว / ผูมีอํานาจลงนามในหนังสือถึง
สถานฑูตเมียนมาในประเทศไทยเพื่อยืนยันการขอ
จางแรงงานตางดาวของนายจาง และถึงสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองเพื่อพิจารณาตรวจลงตราวีซา
Non L-A และอนุญาตใหแรงงานตางดาวเดิน
ทางเขามาในประเทศไทย

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว

(ระยะเวลา 5 วันทําการ)

6. คนตางดาวยื่นคํารองขอรับใบอนุญาตทํางาน

พรอมเอกสาร / เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร / ชําระคาคําขอและ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

หมายเหตุ : เมื่อคนตางดาวเดินทางเขามาใน
ประเทศไทย และผานการตรวจสุขภาพแลว
7. เจาหนาที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
เสนอความเห็นตอนายทะเบียน / บันทึกขอมูล /
พิมพใบอนุญาต

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 5 วันทําการ)

8. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทํางาน
(ระยะเวลา 2 วันทําการ)

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

9. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
ทํางาน

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

หมายเหตุ : คนตางดาวตองลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางานตอหนาเจาหนาที่
ระยะเวลาดําเนินการรวม 21 วันทําการ (ไมรวมระยะเวลาจัดสงเอกสารทางไปรษณีย และระยะเวลาการ
ดําเนินการของทางการเมียนมา และไมรวมระยะเวลาระหวางที่คนตางดาวยังไมไดเดินทางเขามาใน
ราชอาณาจักร)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารประกอบการยื่นคํารองขอนําเขาแรงงานตางดาว
1.
2.
3.
4.
5.

หนังสือแสดงความตองการแรงงานพมา (Demand Letter of Myanmar Worker) จํานวน 1 ฉบับ
หนังสือแตงตั้ง (Power of Attorney) พรอมสําเนาใบอนุญาตทํางาน (Agency Licence) จํานวน 1 ชุด
สัญญาจางแรงงาน (Employment Contract) จํานวน 1 ชุด
สําเนาหนังสือแจงผลการอนุญาตใหจางคนตางดาว (โควตา) และหนังสือยืนยันการมีโควตา จํานวน 1 ชุด
หนังสือมอบอํานาจของนายจาง พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ จํานวน
1 ชุด (กรณีนายจางไมมายื่นดวยตนเอง)
- กรณีผูรับมอบเปนพนักงาน ใหแนบสําเนาหลักฐานแสดงการเปนพนักงาน จํานวน 1 ชุด
- กรณีผู รับ มอบเป น บริ ษัทจั ดหางาน ใหแนบสําเนาใบอนุญาตจัดหางานและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูรับอนุญาต จํานวน 1 ชุด หากมอบอํานาจใหพนักงานในบริษัทจัดหางาน ใหแนบสําเนา
บัตรลูกจางและตัวแทนจัดหางานดวย จํานวน 1 ชุด

หลักฐานนายจาง
- นายจางเปนคนไทย ใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของนายจาง และสําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
- นายจางเปนคนตางดาว ใหแนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจาง หรือหากนายจางไมไดทํางานใน
ประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานตองให Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อํานาจใหกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด
เอกสารตามประเภทของนายจาง
1. กรณีเปนสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจํากัด หรือ หางหุนสวนจํากัด ใหแสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค ไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
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1.2 นิติบุคคลในตางประเทศ
- สําเนาหนังสือรับรองขอความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ
2. กรณีโรงเรียนเอกชน
- สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแนบสําเนาใบอนุญาต
ตางๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ชุด
3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ชุด
4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ
- สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมวัตถุประสงค ขอบังคับ และ สํ า เนา
แตงตั้งคณะกรรมการที่เปนปจจุบัน จํานวน 1 ชุด
5. กรณีบุคคลธรรมดา
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ
6. กรณีนายจางซึ่งมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร
- สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา
ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด
เอกสารประกอบการยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) ยืนยันการจางแรงงาน
1.
2.
3.
4.

หนังสือนําสงและบัญชีรายชื่อแรงงานตางดาวจากทางการเมียนมาที่มีการรับรองโดย สอท. จํานวน 1 ชุด
สําเนาหนังสือนําสงคํารองของกรมการจัดหางาน จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาหนังสือยืนยันการมีโควตา จํานวน 1 ฉบับ
หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ จํานวน 1 ชุด (กรณี
ไมมายื่นดวยตนเอง)
- กรณีผูรับมอบเปนพนักงาน ใหแนบสําเนาหลักฐานแสดงการเปนพนักงาน จํานวน 1 ชุด
- กรณีผู รับ มอบเป น บริ ษัทจั ดหางาน ใหแนบสําเนาใบอนุญาตจัดหางานและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูรับอนุญาต จํานวน 1 ชุด หากมอบอํานาจใหพนักงานในบริษัทจัดหางาน ใหแนบสําเนา
บัตรลูกจางและตัวแทนจัดหางานดวย จํานวน 1 ชุด

หลักฐานนายจาง
- นายจางเปนคนไทย ใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของนายจาง และสําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
- นายจางเปนคนตางดาว ใหแนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจาง หรือหากนายจางไมไดทํางานใน
ประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานตองให Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อํานาจใหกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด
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เอกสารตามประเภทของนายจาง
1. กรณีเปนสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจํากัด หรือ หางหุนสวนจํากัด ใหแสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค ไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลในตางประเทศ
- สําเนาหนังสือรับรองขอความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ
2. กรณีโรงเรียนเอกชน
- สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแนบสําเนาใบอนุญาต
ตางๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ชุด
3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ชุด
4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ
- สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมวัตถุประสงค ขอบังคับ และ สํ า เนา
แตงตั้งคณะกรรมการที่เปนปจจุบัน จํานวน 1 ชุด
5. กรณีบุคคลธรรมดา
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ
6. กรณีนายจางซึ่งมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร
- สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา
ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด
เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตทํางาน
1.
2.
3.
4.

แบบคําขอรับใบอนุญาตทํางาน (ตท.2) จํานวน 1 ชุด
หนังสือเดินทางของแรงงานตางดาว พรอมการตรวจลงตราวีซา พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองการจางตามแบบที่กรมการจัดหางานกําหนด จํานวน 1 ชุด
ใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม ที่รับรองวาผูยื่นคําขอ
ไม เป นบุ คคลวิกลจริ ตหรื อมี จิตฟ นเฟอนไมสมประกอบและไมเปนโรคตองหามตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 10 (ไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ
5. รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาสีเขม ขนาน 3 x 4 เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลวไม
เกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป
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6. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทํางาน จํานวน 1 ชุด
7. หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจใหบุคคล
อื่นดําเนินการแทน พรอมติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ชุด
หลักฐานนายจาง
- นายจางเปนคนไทย ใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของนายจาง และสําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
- นายจางเปนคนตางดาว ใหแนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจาง หรือหากนายจางไมไดทํางานใน
ประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานตองให Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบ
อํานาจใหกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด
เอกสารตามประเภทของนายจาง
1. กรณีเปนสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจํากัด หรือ หางหุนสวนจํากัด ใหแสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลในตางประเทศ
- สําเนาหนังสือรับรองขอความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ
2. กรณีโรงเรียนเอกชน
- สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแนบสําเนาใบอนุญาต
ตางๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ชุด
3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ชุด
4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ
- สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมวัตถุประสงค ขอบังคับ และ สํ า เนา
แตงตั้งคณะกรรมการที่เปนปจจุบัน จํานวน 1 ชุด
5. กรณีบุคคลธรรมดา
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ
6. กรณีนายจางซึ่งมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร
- สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นทีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา
ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด
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คาธรรมเนียม
1. คาคําขอ
คําขอละ 100 บาท
2. คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน
ฉบับละ 225 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
ฉบับละ 450 บาท
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
ฉบับละ 900 บาท
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียม
สําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ป เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ชองทางการรองเรียน
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
โทรศัพท 0 2245 2769
แบบฟอรม ตัวอยาง
-
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

ออกใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
1.
2.
3.
4.

คนตางดาวที่จะขอรับใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 13 ประกอบดวย
คนตางดาวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศและไดรับการผอนผันใหไปประกอบอาชีพ ณ ที่
แหงใดแทนการเนรเทศหรืออยูระหวางการรอเนรเทศ
คนตางดาวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 หรือ
ตามกฎหมายอื่น
คนตางดาวที่เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่
13 ธันวาคม พ.ศ.2515
คนตางดาวที่เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ

ยกเวนคนตางดาวที่เขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
แต ไ ด รั บ อนุ ญ าตให อยู ใ นราชอาณาจั ก รเป น การชั่ ว คราวเพื่อ รอการสง กลับ ออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง เนื่องจากขึ้นกับนโยบายในแตละป
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25
คําขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรบั ผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)
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ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

2. เจาหนาที่พิจารณา / สงตรวจสอบ (ถามี) /

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

สรุปความเห็นตอนายทะเบียน /
(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

หมายเหตุ กรณีสงตรวจสอบ 5 วันทําการ
3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทํางาน หรือ หนังสือไมอนุญาตทํางาน

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
หมายเหตุ : คนตางดาวตองลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางานตอหนาเจาหนาที่

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7) จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองของผูซึ่งเคยเปนนายจางระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะของงานและระยะเวลาการทํางานที่ผูยื่นคําขอเคยทํางานดวย หรือหนังสือรับรองของผูซึ่งจะ
เปนนายจางแสดงวาผูยื่นคําขอเปนผูมีความรูและประสบการณเหมาะสมกับงานที่ขอรับใบอนุญาต
จํานวน 1 ชุด
3. หนังสือรับรองการจางของผูซึ่งจะเปนนายจางโดยระบุเหตุผลที่ไมจางบุคคลสัญชาติไทยทํางาน พรอม
หลักฐานประกอบเหตุผลดังกลาว ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนายจาง (กรณีนายจางเปนคนไทย) จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาทะเบียนบานของนายจาง (กรณีนายจางเปนคนไทย) จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาหนังสื อเดินทาง หรื อ สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยูของนายจาง (กรณีนายจางเปนตางดาวบุคคล
ธรรมดา) จํานวน 1 ชุด
7. กรณีนายจางเปนคนตางดาว ให แนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจาง หรือหากนายจางไมได
ทํางานในประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานตองให Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการ
มอบอํานาจใหกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด
8. ใบรับรองแพทย ซึ่งรับรองวาคนตางดาวไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหาม
ของคนตางดาวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทํางาน (ไมเกิน 1 เดือน หรือตามที่แพทยระบุ) จํานวน 1 ฉบับ
9. รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาสีเขม ขนาด 3X4 เซนติเมตร ถายไมเกิน 6
เดือน จํานวน 3 รูป
10. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทํางาน จํานวน 1 ชุด
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11. สําเนาหนังสือของสวนราชการที่รับรองวาผูยื่นคําขอเปนคนตางดาวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวย
การเนรเทศ ซึ่งไดรับการผอนผันใหไปประกอบอาชีพ ณ ที่แหงใดแทนการเนรเทศหรืออยูระหวางรอการ
เนรเทศ (กรณีเปนคนตางดาวถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศ) จํานวน 1 ฉบับ
12. สําเนาใบสําคัญประจําตัวของคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว (กรณีเปนคน
ตางดาวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515)
จํานวน 1 ฉบับ
13. สําเนาหลักฐานแสดงสถานที่อยูตามที่อธิบดีประกาศกําหนด (กรณีเปนคนตางดาวที่ถูกเนรเทศตาม
กฎหมายวาดวยการเนรเทศ หรือเปนคนตางดาวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515) จํานวน 1 ฉบับ
14. สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาบัตรประจําตัวบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน
(กรณีเปนคนตางดาวซึ่งเกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทย ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 หรือตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ) จํานวน 1 ฉบับ
15. สําเนาหนังสืออนุญาตใหออกนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออกบัตรเปนการชั่วคราวของนายอําเภอ
หรือผูวาราชการจังหวัด กรณีที่เปนการขออนุญาตทํางานนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออกบัตรเปน
การชั่วคราว จํานวน 1 ฉบับ
16. หนั ง สื อ มอบอํ า นาจจากคนต า งด า วติ ด อากรแสตมป 10 บาท จํ า นวน 1 ฉบั บ และสํ า เนาบั ต ร
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ (กรณีคนตางดาวไมมายื่นดวยตนเอง)
เอกสารตามประเภทของนายจาง
1. กรณีเปนสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจํากัด หรือ หางหุนสวนจํากัด ใหแสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค ไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
- สําเนาหนังสือรับรองขอความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ
2. กรณีหนวยราชการ /รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนง
ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ
3. กรณีสถาบันการศึกษา โรงเรียนรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากสวนราชการตนสังกัด (สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขตการศึกษา,
สํานักงานเขต) ซึ่งระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนงงาน ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ
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4. กรณีโรงเรียนเอกชน
- สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแนบสําเนาใบอนุญาต
ตางๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ชุด
5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ชุด
6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ
- สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมวัตถุประสงค ขอบังคับ และ สํ า เนา
แตงตั้งคณะกรรมการที่เปนปจจุบัน จํานวน 1 ชุด
7. กรณีบุคคลธรรมดา
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ
1) กรอกแบบเป น ภาษาไทย เอกสารที่ เ ป น ภาษาตางประเทศให จัด ทําคํ าแปลเปน ภาษาไทยและรั บ รอง
ความถูกตองโดยผูมีใบอนุญาต/หนวยราชการ
2) สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจาง ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) หรือผูรับมอบอํานาจ
- เอกสารของคนตางดาว ใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ
คาธรรมเนียม
1. คาคําขอ
คําขอละ 100 บาท
2. คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวสําหรับอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน
ฉบับละ 225 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
ฉบับละ 450 บาท
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
ฉบับละ 900 บาท
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียม
สําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ป เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
3. คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวสําหรับสาขาอาชีพอื่นนอกจากสาขาอาชีพตามขอ 2
(ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน
ฉบับละ 750 บาท
(ข) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
ฉบับละ 1,500 บาท
(ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
ฉบับละ 3,000 บาท
(ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียม
สําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ป เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
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ชองทางการรองเรียน
สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
โทรศัพท 0 2245 2769
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวตามมาตรา 13
แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
คนต า งดา วผู รั บใบอนุ ญาตทํ า งานประสงคจ ะทํางานตอไป ใหยื่น คําขอตออายุใบอนุญ าตตอนาย
ทะเบียนกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยสามารถยื่นคําขอไดกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 30 วัน เมื่อยื่นคําขอแลว ให
ผูขอตออายุใบอนุญาตทํางานไปพลางกอนได จนกวานายทะเบียนจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต และการตออายุ
ใบอนุญาตใหตอไดครั้งละไมเกิน 2 ป
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบูร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25
คําขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจาหนาที่พิจารณา / สรุปความเห็นตอนาย
ทะเบียน

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทํางาน หรือ หนังสือไมอนุญาตทํางาน

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการ

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7) จํานวน 1 ฉบับ
2. ใบอนุญาตทํางานฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองของผูซึ่งเคยเปนนายจางระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะของงานและระยะเวลาการทํางานที่ผูยื่นคําขอเคยทํางานดวย หรือหนังสือรับรองของผูซึ่งจะเปน
นายจางแสดงวาผูยื่นคําขอเปนผูมีความรูและประสบการณเหมาะสมกับงานที่ขอรับใบอนุญาต จํานวน
1 ชุด
4. หนังสือรับรองการจางของผูซึ่งจะเปนนายจางโดยระบุเหตุผลที่ไมจางบุคคลสัญชาติไทยทํางาน พรอม
หลักฐานประกอบเหตุผลดังกลาว ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนายจาง (กรณีนายจางเปนคนไทย) จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาทะเบียนบานของนายจาง (กรณีนายจางเปนคนไทย) จํานวน 1 ฉบับ
7. สําเนาหนังสื อเดินทาง หรื อ สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยูของนายจาง (กรณีนายจางเปนตางดาวบุคคล
ธรรมดา) จํานวน 1 ชุด
8. กรณีนายจางเปนคนตางดาว ให แนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจาง หรือหากนายจางไมได
ทํางานในประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานตองให Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการ
มอบอํานาจใหกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด
9. ใบรับรองแพทย ซึ่งรับรองวาคนตางดาวไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหาม
ของคนตางดาวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทํางาน (ไมเกิน 1 เดือน หรือตามที่แพทยระบุ) จํานวน 1 ฉบับ
10. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทํางาน จํานวน 1 ฉบับ
11. สําเนาหนังสือของสวนราชการที่รับรองวาผูยื่นคําขอเปนคนตางดาวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวย
การเนรเทศ ซึ่งไดรับการผอนผันใหไปประกอบอาชีพ ณ ที่แหงใดแทนการเนรเทศหรืออยูระหวางรอการ
เนรเทศ (กรณีเปนคนตางดาวถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศ) จํานวน 1 ฉบับ
12. สําเนาใบสําคัญประจําตัวของคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว (กรณีเปนคน
ตางดาวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515)
จํานวน 1 ฉบับ
13. สําเนาหลักฐานแสดงสถานที่อยูตามที่อธิบดีประกาศกําหนด (กรณีเปนคนตางดาวที่ถูกเนรเทศตาม
กฎหมายวาดวยการเนรเทศ หรือเปนคนตางดาวที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515) จํานวน 1 ฉบับ
14. สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาบัตรประจําตัวบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน
(กรณีเปนคนตางดาวซึ่งเกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทย ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 หรือตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ) จํานวน 1 ฉบับ
15. สําเนาหนังสืออนุญาตใหออกนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออกบัตรเปนการชั่วคราวของนายอําเภอ
หรือผูวาราชการจังหวัด กรณีที่เปนการขออนุญาตทํางานนอกเขตที่พักอาศัยหรือเขตพื้นที่ออกบัตรเปน
การชั่วคราว จํานวน 1 ฉบับ
16. หนั ง สื อ มอบอํ า นาจจากคนต า งด า วติ ด อากรแสตมป 10 บาท จํ า นวน 1 ฉบั บ และสํ า เนาบั ต ร
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ (กรณีคนตางดาวไมมายื่นดวยตนเอง)
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เอกสารตามประเภทของนายจาง
1. กรณีเปนสถานประกอบการเอกชน
1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจํากัด หรือ หางหุนสวนจํากัด ใหแสดงเอกสารดังนี้
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค ไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 1 ชุด
1.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
- สําเนาหนังสือรับรองขอความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ
2. กรณีหนวยราชการ /รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนง
ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ
3. กรณีสถาบันการศึกษา โรงเรียนรัฐบาล
- หนังสือรับรองจากสวนราชการตนสังกัด (สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เขตการศึกษา,
สํานักงานเขต) ซึ่งระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนงงาน ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ
4. กรณีโรงเรียนเอกชน
- สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแนบสําเนาใบอนุญาต
ตางๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ชุด
5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน
- สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ชุด
6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ
- สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมวัตถุประสงค ขอบังคับ และ สํ า เนา
แตงตั้งคณะกรรมการที่เปนปจจุบัน จํานวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองจากสวนราชการ (กรณีเปนองคกรเอกชนตางประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ
7. กรณีบุคคลธรรมดา
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ
1) กรอกแบบเป น ภาษาไทย เอกสารที่ เ ป น ภาษาตางประเทศให จัด ทําคํ าแปลเปน ภาษาไทยและรั บ รอง
ความถูกตองโดยผูมีใบอนุญาต/หนวยราชการ
2) สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจาง ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) หรือผูรับมอบอํานาจ
- เอกสารของคนตางดาว ใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ
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คาธรรมเนียม
1. คาคําขอ

คําขอละ 100 บาท

2. คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวสําหรับอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร
(ก) การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน
ฉบับละ 225 บาท
(ข) การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
ฉบับละ 450 บาท
(ค) การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
ฉบับละ 900 บาท
(ง) การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียม
สําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ป เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
3. คาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวสําหรับสาขาอาชีพอื่นนอกจากสาขาอาชีพตามขอ 2
(ก) การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน
ฉบับละ 750 บาท
(ข) การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
ฉบับละ 1,500 บาท
(ค) การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
ฉบับละ 3,000 บาท
(ง) การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียม
สําหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ป เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
ชองทางการรองเรียน
สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
โทรศัพท 0 2245 2769
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอใบแทนใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวตามมาตรา 13
แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

ออกใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2554)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

2/3

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
กรณีใบอนุญาตทํางานชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือใบอนุญาตทํางานยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตทํางาน
ตอนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแตวันที่ทราบการชํารุดหรือสูญหาย โดยตองดําเนินการกอนวันที่หมดอายุ
ของใบอนุญาตทํางานนั้น
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25
คําขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจาหนาที่พิจารณา / สรุปความเห็นตอนาย
ทะเบียน

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 4 ชั่วโมง)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบแทน
ใบอนุญาตทํางาน
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบแทน
ใบอนุญาตทํางาน

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

หมายเหตุ : คนตางดาวตองลงลายมือชื่อในใบ
แทนใบอนุญาตทํางานตอหนาเจาหนาที่
ระยะเวลาดําเนินการรวม 2 วันทําการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7) จํานวน 1 ฉบับ
2. ใบอนุญาตทํางานที่เสียหายหรือหลักฐานการรับแจงความของเจาพนักงานตํารวจ ในกรณีที่ใบอนุญาต
ทํางานสูญหาย จํานวน 1 ชุด
3. รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาสีเขม ขนาด 3X4 เซนติเมตร ถายไมเกิน 6
เดือน จํานวน 3 รูป
4. หนั ง สื อ มอบอํ า นาจจากคนต า งด า วติ ด อากรแสตมป 10 บาท จํ า นวน 1 ฉบั บ และสํ า เนาบั ต ร
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ (กรณีคนตางดาวไมมายื่นดวยตนเอง)
หมายเหตุ : สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรองโดยคนตางดาว หรือผูรับมอบอํานาจ
คาธรรมเนียม
- คาคําขอ

คําขอละ 100 บาท

- คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวสําหรับอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร
ใบแทนใบอนุญาตทํางาน
ฉบับละ 200 บาท
- คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวสําหรับสาขาอาชีพอื่นนอกจากสาขาอาชีพรับจางทํางานในบาน
และอาชีพกรรมกร
ใบแทนใบอนุญาตทํางาน
ฉบับละ 500 บาท
ชองทางการรองเรียน
สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
โทรศัพท 0 2245 2769
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว ตามมาตรา 13 (แบบ ตท.7)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การแจงความตองการจางคนตางดาว (การขอโควตา)

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- ไมระบุ
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
ผูประสงคจะจางคนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาเขาทํางาน ตองแจงความตองการจาง
คนต างด าว ณ สํ า นักจั ดหางานกรุงเทพเขตพื้น ที่ หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัด ที่เปนที่ตั้งของสถาน
ประกอบการ / นายจาง และเปนสถานที่ที่คนตางดาวจะทํางาน
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หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
* ระยะเวลาที่กําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีที่มีปริมาณคําขอไมเกิน 25
คําขอ ตอพนักงานเจาหนาที่ 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคําขอที่รับเขามามีปริมาณที่มากกวาจํานวนการใหบริการตามที่กําหนด
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

2. เจาหนาที่พิจารณา / สงตรวจสอบ (ถามี) /
เสนอความเห็นตอนายทะเบียน

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 4 ชั่วโมง)

หมายเหตุ : กรณีสงตรวจสอบ 5 วันทําการ
3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในหนังสือแจง
ผลการพิจาณาโควตา

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วันทําการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
กรณีผูที่ประสงคจะจางคนตางดาวเปนบุคคลธรรมดา
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนคนตางดาว) จํานวน 1 ฉบับ
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4. หลักฐานแสดงความจําเปนในการจางคนตางดาว เชน เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ ทะเบียน
พาณิชย สัญญาเชา โฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เปนตน จํานวน 1 ชุด
5. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทํางาน จํานวน 1 ชุด
6. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีไมมายื่นดวยตนเอง)
กรณีผูที่ประสงคจะจางคนตางดาวเปนนิติบุคคล
1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน 1 ชุด
2. หลักฐานแสดงความจําเปนในการจางคนตางดาว เชน เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ ทะเบียน
พาณิชย สัญญาเชา โฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เปนตน จํานวน 1 ชุด
3. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทํางาน จํานวน 1 ชุด
4. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีไมมายื่นดวยตนเอง)
คาธรรมเนียม
- ไมมีคาธรรมเนียม
ชองทางการรองเรียน
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
- โทรศัพท 0 2245 2769
แบบฟอรม ตัวอยาง
- แบบรับแจงความตองการจางคนตางดาว
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การพิจารณาอนุญาตใหหนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการ ใชมาตรา 35 แทนการจางงานคนพิการตามมาตรา 33 หรือ
การสงเงินเขากองทุนตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2556
- ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการโดยวิธี
กรณีพิเศษ ฝกงาน หรือจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใด
แกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ พ.ศ. 2558
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- ไมระบุ
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
1. มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติส งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กําหนดให กรณีที่หนวยงานของรัฐไมประสงคจะรับคนพิการเขาทํางานตาม
มาตรา 33 หรื อนายจ างหรื อเจ า ของสถานประกอบการไมรับ คนพิการเขาทํางานตามมาตรา 33 และไม
ประสงคจะสงเงินเขากองทุนตามมาตรา 34 หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้นอาจ
ใหสัมปทาน 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 :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. หนวยงานของรัฐ นายจาง หรือสถาน
ประกอบการยื่นหนังสือขอใชสิทธิพรอมเอกสาร /
เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วัน)

2. เจาหนาที่ออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบขอมูลตามที่
หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการแจง เพื่อใหเปนไปตามที่กําหนดใน
ระเบียบ
(ระยะเวลา 30 วัน)

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

3. สรุปความเห็นเสนอผูมีอํานาจ
(ระยะเวลา 2 วัน)

4. ผูมีอํานาจพิจารณา / ลงนาม / ออกหนังสือ
แจงหนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการอนุญาตใหใชมาตรา 35 ได และให
นําสงรายชื่อคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ พรอม
สัญญาที่หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการทํากับคนพิการหรือผูดูแลคน
พิการดังกลาว

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 5 วัน)

5. หนวยงานของรัฐ นายจาง หรือสถาน
ประกอบการ สงสําเนาสัญญาการใหสิทธิ์คนพิการ/
ผูดูแล ใหเจาหนาที่ ภายใน 31 ธันวาคม ของทุกป

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ระยะเวลาดําเนินการรวม 38 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1) การใหสัมปทาน
1. แบบคําขอการใหสัมปทาน
2. แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2)
3. หนังสือจากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการถึงจัดหางานจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ เพื่อขอใหสิทธิคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตามมาตรา 35 จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวนายจางที่ออกโดยสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด
จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พรอมหนาวัตถุประสงค รับรองไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท จํานวน 1 ฉบับ
7. หนังสือมอบอํานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท จํานวน 1 ฉบับ
8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ
9. เอกสารแสดงสิทธิวาหนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการมีสิทธิในอาคาร สถานที่
ทรัพยสิน เครื่องหมายการคาหรือบริการภายใตลิขสิทธิ์ เวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน
เคเบิ้ลทีวี หรืออื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการสงเสริมอาชีพคนพิการกําหนด จํานวน 1 ชุด
10. เอกสารแสดงรายละเอียดตางๆที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการใหสัมปทาน เชน ภาพถายทรัพยสินในกรณีที่ให
คนพิการหรือผูดูแลคนพิการครอบครองทรัพยสินเพื่อไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ จํานวน 1 ชุด
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11. เอกสารแสดงมูลคาของกิจกรรมการใหสัมปทานที่จะใหแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ที่ไมนอยกวาตามที่
กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ และหนวยงาน
ของรัฐจะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขา
กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 1 ชุด
12. กรณีที่หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการมีรายชื่อคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
พรอมแลว ใหแนบรายชื่อคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ พรอมระบุหมายเลขบัตรประจําตัวคนพิการมาดวย
จํานวน 1 ชุด
2) การจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ
1. แบบคําขอการจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ
2. แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2)
3. หนังสือจากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการถึงจัดหางานจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ เพื่อขอใหสิทธิคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตามมาตรา 35 จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวนายจางที่ออกโดยสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด
จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พรอมหนาวัตถุประสงค รับรองไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท จํานวน 1 ฉบับ
7. หนังสือมอบอํานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท จํานวน 1 ฉบับ
8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ
9. ภาพถายสถานที่ในการจัดพื้นที่พรอมระบุขนาดของพื้นที่ที่ใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจําหนายสินคา
หรือบริการ จํานวน 1 ชุด
10. แผนที่ตั้งสถานที่จัดจําหนายสินคาหรือบริการ จํานวน 1 ชุด
11. เอกสารที่เกี่ยวของกับการคิดมูลคาพื้นที่ ที่ใหคนพิการใชในการขายสินคาหรือบริการ เชน เอกสารอางอิง
ราคาพื้นที่ตามราคาทองตลาด หรือเอกสารแสดงอัตราที่ผูยื่นใหสิทธิในการจัดสถานที่จําหนายสินคาแก
คนพิการหรือผูดูแลคนพิการยื่นแบบการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินของราชการสวนทองถิ่นแหงนั้น หรือ
เอกสารหลักฐานการใหเชาพื้นที่จากผูเชารายอื่น จํานวน 1 ชุด
12. กรณีที่หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการมีรายชื่อคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
พรอมแลว ใหแนบรายชื่อคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ พรอมระบุหมายเลขบัตรประจําตัวคนพิการมา
ดวย จํานวน 1 ชุด
3) การจัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการ
1. แบบคําขอการจัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการ
2. แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2)
3. หนังสือจากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการถึงจัดหางานจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ เพื่อขอใหสิทธิคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตามมาตรา 35 จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวนายจางที่ออกโดยสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด
จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พรอมหนาวัตถุประสงค รับรองไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท จํานวน 1 ฉบับ
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7. หนังสือมอบอํานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท จํานวน 1 ฉบับ
8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ
9. เอกสารแสดงรายละเอียดลักษณะงาน จํานวน 1 ชุด
10. เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประมาณการดานตนทุน คาใชจายในการจัดการ และกําไร กรณีการ
จางเหมาบริการหรือจางเหมาชวงงานคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ โดยใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
เปนผูจัดหาวัสดุ อุปกรณ หรือเงินลงทุน จํานวน 1 ชุด
11. เอกสารแสดงรายละเอียดคาตอบแทนที่คนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะไดรับ กรณีที่หนวยงานของรัฐ
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการเปนผูจัดหาวัสดุ อุปกรณ หรือเงินทุนตามลักษณะของงานที่จาง
จํานวน 1 ชุด
12. กรณีที่หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการมีรายชื่อคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
พรอมแลว ใหแนบรายชื่อคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ พรอมระบุหมายเลขบัตรประจําตัวคนพิการมา
ดวย จํานวน 1 ชุด
4) การฝกงาน
1. แบบคําขอการฝกงาน
2. แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2)
3. หนังสือจากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการถึงจัดหางานจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ เพื่อขอใหสิทธิคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตามมาตรา 35 จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวนายจางที่ออกโดยสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด
จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พรอมหนาวัตถุประสงค รับรองไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท จํานวน 1 ฉบับ
7. หนังสือมอบอํานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท จํานวน 1 ฉบับ
8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ
9. เอกสารหลักสูตรการฝกงานซึ่งไดรับการเห็นชอบจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูวาราชการจังหวัดหรือ
ผูซึ่งไดรับมอบหมายแลว จํานวน 1 ชุด
10. เอกสารแสดงรายละเอียดคาใชจายตางๆ ของหลักสูตร รวมทั้งเบี้ยเลี้ยงที่คนพิการจะไดรับในระหวาง
การฝกงาน จํานวน 1 ชุด
11. รายชื่อคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ และรายการคาใชจายตลอดหลักสูตร จํานวน 1 ชุด
5) การจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
1. แบบคําขอการจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
2. แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2)
3. หนังสือจากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการถึงจัดหางานจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ เพื่อขอใหสิทธิคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตามมาตรา 35 จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวนายจางที่ออกโดยสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด
จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พรอมหนาวัตถุประสงค รับรองไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
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6.
7.
8.
9.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท จํานวน 1 ฉบับ
หนังสือมอบอํานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ
เอกสารแสดงรายละเอียดประมาณการคาใชจายในการจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
จํานวน 1 ชุด
10. เอกสารแผนงานโครงการที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการอุปกรณ ประมาณการคาใชจาย วงเงิน
งบประมาณและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ จํานวน 1 ชุด
6) การจัดใหมีลามภาษามือ
1. แบบคําขอการจัดใหมีบริการลามภาษามือ
2. แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2)
3. หนังสือจากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการถึงจัดหางานจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ เพื่อขอใหสิทธิคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตามมาตรา 35 จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวนายจางที่ออกโดยสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด
จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พรอมหนาวัตถุประสงค รับรองไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท จํานวน 1 ฉบับ
7. หนังสือมอบอํานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท จํานวน 1 ฉบับ
8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ
9. เอกสารแผนงานโครงการที่มีรายละเอียดประมาณการคาใชจาย วงเงินงบประมาณ และประโยชนที่จะ
ไดรับในการจางลามภาษามือเพื่อประจําในสถานประกอบการที่มีพนักงานเปนคนพิการทางการไดยิน
จํานวน 20 คนขึ้นไป จํานวน 1 ชุด
10. เอกสารแสดงคาใชจายในการจางลามภาษามือหนึ่งคน จํานวน 1 ชุด
7) การชวยเหลืออื่นใด
1. แบบคําขอการใหความชวยเหลืออื่นใด
2. แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2)
3. หนังสือจากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการถึงจัดหางานจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ เพื่อขอใหสิทธิคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตามมาตรา 35 จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวนายจางที่ออกโดยสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด
จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พรอมหนาวัตถุประสงค รับรองไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท จํานวน 1 ฉบับ
7. หนังสือมอบอํานาจจากกรรมการฯ ติดอากร 30 บาท จํานวน 1 ฉบับ
8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ
9. เอกสารแสดงรายละเอียดกิจกรรมความชวยเหลืออื่นใดที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการจะให
สิทธิแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ จํานวน 1 ชุด
10. กรณีที่หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการมีรายชื่อคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
พรอมแลว ใหแนบรายชื่อคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ พรอมระบุหมายเลขบัตรประจําตัวคนพิการมา
ดวย จํานวน 1 ชุด
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คาธรรมเนียม
- ไมมีคาธรรมเนียม
ชองทางการรองเรียน
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 2017
แบบฟอรม ตัวอยาง
-
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองสงเสริมการมีงานทํา กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การจดทะเบียน

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน พ.ศ.2546 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน พ.ศ.2546 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
1.1.1.1 ผูรับงานไปทําที่บานรวมกลุมกันไมต่ํากวา 5 คน สมาชิกมีอายุไมต่ํากวา 15 ป บริบูรณ มีวัตถุประสงค
ของกลุมเพื่อรับงานประเภทเดียวกันไปทําที่บาน มีผูนํากลุม โดยผูนํากลุมยื่นคําขอจดทะเบียน (ตามแบบ ท.รบ.1)
พรอมหลักฐานตามที่ระบุในแบบ ณ สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10 หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด
แหงทองที่ที่กลุมผูรับงานไปทําที่บานตั้งอยู และใบทะเบียนการจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บานที่ออกใหมีอายุ
2 ป นับแตวันที่ออก
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หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจาหนาที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
ลงพื้นที่ตรวจสอบกลุมผูรับงานไปทําที่บาน / สรุป
ความเห็นเสนอนายทะเบียน

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 4 วันทําการ)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบทะเบียน
จัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 3 วันทําการ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วันทําการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. รายชื่อสมาชิกกลุม
2. สําเนาทะเบียนบานของสมาชิกกลุม
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของสมาชิกกลุม
คาธรรมเนียม
- ไมมีคาธรรมเนียม

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
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ชองทางการรองเรียน
กองสงเสริมการมีงานทํา กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 0964 / 0 2248 2278
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน (แบบ ท.รบ.1)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอตออายุทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองสงเสริมการมีงานทํา กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การจดทะเบียน

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน พ.ศ.2546 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- 15 วัน (ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน พ.ศ.2546 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553)
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
1.1.1.1 กลุมผูรับงานไปทําที่บานที่ประสงคจะตออายุใบทะเบียน ใหยื่นคําขอตออายุ (ตามแบบ ท.รบ.3)
พรอมหลักฐานตามที่ระบุในแบบ กอนใบทะเบียนสิ้นอายุไมนอยกวา 15 วัน ณ สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
1 – 10 หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด แหงทองที่ที่กลุมผูรับงานไปทําที่บานตั้งอยู
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หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจาหนาที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
ลงพื้นที่ตรวจสอบกลุมผูรับงานไปทําที่บาน / สรุป
ความเห็นเสนอนายทะเบียน

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 4 วันทําการ)

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามการขอตออายุ
ใบทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 3 วันทําการ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วันทําการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. รายชื่อสมาชิกกลุม
จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาทะเบียนบานของสมาชิกกลุม
จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของสมาชิกกลุม
จํานวน 1 ชุด
4. ใบทะเบียนการจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บานฉบับเดิม จํานวน 1 ชุด
(กรณี ใบทะเบียนฯ (ท.รบ.2) สูญหายใหนําใบแจงความมายื่นตอนายทะเบียนเพื่อออกใบแทน (ท.รบ.2))
5. ผลการดําเนินงานของกลุมในรอบสองปที่ผานมา
จํานวน 1 ชุด
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คาธรรมเนียม
- ไมมีคาธรรมเนียม
ชองทางการรองเรียน
กองสงเสริมการมีงานทํา กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 0964 / 0 2248 2278
แบบฟอรม ตัวอยาง
- คําขอตออายุทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําที่บาน (แบบ ท.รบ.3)
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คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอกูเงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองสงเสริมการมีงานทํา กรมการจัดหางาน

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว

หมวดหมูกระบวนงาน

การอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. 2546 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- ไมระบุ
ขอบเขตการใหบริการ

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่

ระยะเวลาเปดใหบริการ

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
1. กองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บานมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูรับงานไปทําที่บานหรือกลุมผูรับงานไปทําที่
บาน กูยืมเพื่อซื้อวัตถุดิบและอุปกรณในการผลิตหรือขยายการผลิต
2. เปนกลุมผูรับงานไปทําที่บานที่มีการบริหารจัดการที่ชัดเจนและมีการดําเนินการรวมกันมาแลวไมนอย
กวา ๓ เดือน
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3. เปนกลุมผูรับงานไปทําที่บานที่มีทรัพยสินหรือเงินทุนรวมกันไมนอยกวา 10,000 บาท
4. มีสถานประกอบการที่สามารถติดตอได
5. ยื่นคําขอกูเงินกองทุนตามแบบคําขอกูยืมเงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน (กรบ. 1) ณ สํานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัดที่กลุมผูรับงานไปทําที่บานไดจดทะเบียนไว
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพร องไมส มบู ร ณ เป น เหตุไม สามารถพิ จารณาได เจาหนาที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และ
ผูยื่นคําขอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจาหนาที่พิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
รวบรวม ขอเท็จจริง / ออกตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน
ของกลุมผูรับงานไปทําที่บาน

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 5 วันทําการ)

3. สรุปผลการวิเคราะหสินเชื่อ และเสนอความเห็น
ตอคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองขอกูเงินกองทุน
เพื่อผูรับงานไปทํางานที่บาน

- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด

(ระยะเวลา 4 วันทําการ)

4. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคํารองขอกูเงิน
กองทุนฯ
(ระยะเวลา 12 วันทําการ)

5. ผูรับบริการทํานิติกรรมสัญญาและรับเงินกู
ระยะเวลาดําเนินการรวม 22 วันทําการ

- กองสงเสริมการมีงานทํา
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. แบบคําขอกูเงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน (กรบ.2ก)
จํานวน 1 ฉบับ
2. รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบคํารองขอกูเงินกองทุนฯ (กรบ. 2ข) จํานวน 1 ฉบับ
3. หนังสือใหคํายินยอมใหหักเงินเดือนหรือรายไดรายเดือน
จํานวน 1 ชุด
(กรณีผูค้ําประกันเปนขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) (กรบ.3)
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูกูและผูค้ําประกัน หรือบัตรประจําตัวอื่นที่หนวยงานของรัฐออกให
จํานวน 1 ชุด
5. สําเนาทะเบียนบานของผูกูและผูค้ําประกัน
จํานวน 1 ชุด
6. โครงการที่ขอกู และรายละเอียดการประกอบกิจการของผูกู
จํานวน 1 ชุด
7. แผนผังที่อยูอาศัยของผูกูและที่ตั้งของสถานที่ทํางานของผูกู
จํานวน 1 ชุด
8. สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเปนผูรับงานไปทําที่บาน
จํานวน 1 ฉบับ
9. หนังสือยินยอมของคูสมรสของผูกูและผูค้ําประกัน (กรบ.23)
จํานวน 1 ชุด
10. สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผูกูและผูค้ําประกัน (ถามี) จํานวน 1 ชุด
11. สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการหยาหรือใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) จํานวน 1 ชุด
12. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของคูสมรส (ถามี) จํานวน 1 ชุด
13. ภาพถายตัวอยาง ผลิตภัณฑหรือชิ้นงาน
จํานวน 1 ชุด
14. สําเนาเอกสารการถือกรรมสิทธิ์สถานที่ทํางานกลุมหรือสําเนาสัญญาเชา (ระยะเวลาเชา ไมควรนอยกวา
ระยะเวลาการผอนชําระเงินกู) จํานวน 1 ชุด
15. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารยอนหลัง 6 เดือน (ชื่อสมุดบัญชีเงินฝากฯ ในนามกลุม) จํานวน 1 ชุด
16. สําเนาใบรับคําสั่งจาง/สั่งผลิต/สั่งประกอบ (สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง) จํานวน 1 ชุด
17. รายชื่อและที่อยูของสมาชิกกลุมฯ ทั้งหมด
จํานวน 1 ชุด
18. รายงานการประชุมของกลุมฯ ที่มีมติเห็นชอบใหกูเงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน จํานวน 1 ชุด
19. หลักฐานแสดงทรัพยสินหรือเงินทุนของกลุมไมนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 1 ชุด
20. แผนงานการบริหารจัดการที่ชัดเจนของกลุมฯ (เชน มีการแบงหนาที่กันภายในกลุมฯ อยางชัดเจนฯลฯ)
จํานวน 1 ชุด
21. หนังสือรับรองของผูกู (กรณีอยูกินฉันทสามีภรรยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส) จํานวน 1 ชุด
22. หนังสือรับรองของผูค้ําประกัน (กรณีอยูกินฉันทสามีภรรยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส) จํานวน 1 ชุด
คาธรรมเนียม
- ไมมีคาธรรมเนียม
ชองทางการรองเรียน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0 2245 0964 / 0 2248 2278
หรือ เว็บไซต http://www.vgnew.com/Home/FundWorkAtHomeComplaint.aspx
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แบบฟอรม ตัวอยาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ใบรับคําขอ (กรบ.1)
แบบคําขอกูยืมเงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน (กรบ. 2ก)
รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบคํารองขอกูเงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน (กรบ. 2ข)
หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือนหรือเงินไดรายเดือน (กรบ. 3)
หนังสือรับรองของผูกู (กรณีอยูกันฉันทสามีภรรยา โดยมิไดจดทะเบียนสมรส) (กรบ. 4ก)
หนังสือรับรองของผูค้ําประกัน (กรณีอยูกันฉันทสามีภรรยา โดยมิไดจดทะเบียนสมรส) (กรบ. 4ข)
หนังสือยินยอมของคูสมรส (เฉพาะกรณีมีคูสมรส) (กรบ. 23)
หนังสือใหคํายินยอมของผูปกครอง (เฉพาะกรณีผูกูเปนผูเยาว) (กรบ. 27)

