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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

งานท่ีใหบริการ การขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีตอเนื่องจากหนวยงานอ่ืน 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
 - กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2529) การขออนุญาต การออกและตออายุใบอนุญาตจัดหางาน 
 - กฎกระทรวง ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2536) กําหนดจํานวนเงินหลักประกันการขออนุญาตจัดหางาน การจด
ทะเบียนตัวแทนของผูรับอนุญาตจัดหางาน 
 - ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานท่ีซ่ึงหามจัดตั้งสํานักงาน ลงวันท่ี 8 
มีนาคม พ.ศ.2538 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - 60 วัน  (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 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  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผูขออนุญาตตั้งสํานักงานอยู วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

   ภาคเอกชนรายใดท่ีประสงคประกอบธุรกิจจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศตองยื่นคําขอรับ

ใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศกับนายทะเบียนจัดหางาน โดยยื่นคําขอ ณ กองตรวจและ

คุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน กรณีสํานักงานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร  และยื่นคําขอ ณ สํานักงาน

จัดหางานจังหวัดท่ีผูขออนุญาตตั้งสํานักงานอยู กรณีสํานักงานตั้งอยูในตางจังหวัด 

   คุณสมบัติของผูยื่นขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานในประเทศ   

   1. มีสัญชาติไทย 

   2. มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 

   3. ไมเปนผูรับอนุญาตจัดหางานอ่ืนท่ีไดรับอนุญาตแลว 

   4. ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจัดหางาน 

   5. ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน 

   6. ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

   7. ไมเปนผูมีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 

   8. ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซ่ึงเปนผูรับอนุญาตจัดหางานอ่ืน 

   9. ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานหรืออยูใน

ระหวางใชสิทธิอุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน 

   10. ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดหรือคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายใหจําคุกในความผิดท่ี

กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําผิดโดยทุจริตเปนองคประกอบหรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

   11. ตองวางหลักประกันไมนอยกวาหนึ่งแสนบาทไวกับนายทะเบียนจัดหางาน 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *   ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
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ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

 (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 
 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีออกหนังสือถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ/พฤติการณ     
 ผูยื่นขอและยืนยันสัญญาคํ้าประกัน (กรณี
 หลักประกันเปนสัญญาคํ้าประกันของธนาคาร) 

  (ระยะเวลา 2 วันทําการ) 

 - กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  หนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ 
 /พฤติการณผูยื่นขอ  (สํานักงานบริหารแรงงาน
 ไทยไปตางประเทศ / กองตรวจและคุมครอง
 คนหางาน / สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ีท่ี
 ผูขออนุญาตตั้งสํานักงานอยู) และยืนยันสัญญา
 คํ้าประกัน (ธนาคาร) /  ตรวจสอบสถานท่ีตั้ง
 สํานักงานของผูยื่นคําขอรับใบอนุญาต  

  (ระยะเวลา 20 วันทําการ) 

 
 

4. รวบรวมเอกสารหลักฐาน / ผลการตรวจสอบ     
 / เสนอความเห็นตอนายทะเบียนจัดหางาน 

    (ระยะเวลา 10 วันทําการ) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

5. นายทะเบียนจัดหางานพิจารณา / ลงนาม
 ในใบอนุญาต 
  (ระยะเวลา 2 วันทําการ) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

6. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต 

 หมายเหตุ : ผูรับใบอนุญาตตองลงลายมือชื่อใน
 ใบอนุญาตตอหนาเจาหนาท่ี 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

  ระยะเวลาดําเนินการรวม  35  วันทําการ 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1.  คําขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ (แบบ จง.1)  จํานวน 1 ฉบับ 
2.  หลักประกันหนึ่งแสนบาท เปนเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาคํ้าประกันอยางใดอยางหนึ่ง 
3.  หนังสือตรวจสอบประวัติและพิมพลายนิ้วมือจากหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงมีอายุ     

ไมเกิน 30 วัน 
4.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5)  (รับรองไมเกิน 

6 เดือน)  จํานวน 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)   
5.  หนังสือมอบอํานาจใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนผูรับอนุญาตมีอํานาจลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวกับการ

จัดหางานในประเทศ ติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมรายงานการประชุมกรรมการผูมีอํานาจแตงตั้ง
ใหเปนผูรับอนุญาต  จํานวน 1 ชุด  (กรณีท่ีนิติบุคคลมีกรรมการผูมีอํานาจลงนามมากกวา 1 คนข้ึนไป)   

6.  สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานท่ีตั้งสํานักงานจัดหางาน  จํานวน 1 ฉบับ 
7. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต  จํานวน 1 ชุด 
8. สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาพาสปอรตหนาแรก (กรณีเปนตางดาว)  ของ

กรรมการหุนสวนทุกคน  จํานวน 1 ชุด  (ประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล) 
9. ใบรับรองแพทยซ่ึงรับรองวาผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต 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. แผนท่ีตั้งสํานักงานและรูปถายท่ีตั้งสํานักงานท้ังภายในและภายนอก  จํานวน 1 ชุด 
12. หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ  จํานวน 1 ชุด 

(กรณีมอบอํานาจยื่นคําขอ) 

หมายเหตุ  1. กรณีนิติบุคคล ผูท่ีขอรับใบอนุญาตตองเปนกรรมการ 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. หนังสือสัญญาคํ้าประกันธนาคาร (แบบ จง.2) 
 3. หนังสือมอบอํานาจใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนผูรับอนุญาตมีอํานาจลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวกับการ
จัดหางานในประเทศ 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

งานท่ีใหบริการ การขอตออายุใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีตอเนื่องจากหนวยงานอ่ืน 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
 - กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2529) การขออนุญาต การออกและตออายุใบอนุญาตจัดหางาน 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - 30 วัน  (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 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 

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร) 

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

สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

  ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศท่ีประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
ไมนอยกวา 30 วัน  โดยยื่นคําขอ ณ กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน กรณีสํานักงานตั้งอยูใน
กรุงเทพมหานคร  และยื่นคําขอ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู กรณีสํานักงาน
ตั้งอยูในตางจังหวัด 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *   ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

 (ระยะเวลา 1 วัน) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีออกหนังสือถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ/พฤติการณผู
 ยื่นขอ 

  (ระยะเวลา 2 วัน) 

 
 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  หนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ 
 และพฤติการณผูยื่นขอ (กองตรวจและคุมครอง
 คนหางาน / สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ีท่ี
 ผูขออนุญาตตั้งสํานักงานอยู)  

  (ระยะเวลา 15 วัน) 

 
 

4.  รวบรวมเอกสารหลักฐาน / ผลการตรวจสอบ /
 เสนอความเห็นตอนายทะเบียนจัดหางาน 

  (ระยะเวลา 4 วัน) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
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ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

5. นายทะเบียนจัดหางานพิจารณา/ลงนามใน
 ใบอนุญาต 

 (ระยะเวลา 2 วัน) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

6. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต 

หมายเหตุ : ผูรับใบอนุญาตตองลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตตอหนาเจาหนาท่ี 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  24 วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. คําขอตออายุใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ (แบบ จง.4)  จํานวน 1 ฉบับ 

2. ใบอนุญาตจัดหางานฉบับเดิม (แบบ จง.3)   จํานวน 1 ฉบับ 

3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงรับรองไวไมเกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)  จํานวน 1 ฉบับ 

4. บัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5)  ซ่ึงรับรองไมเกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)   จํานวน 1 ชุด  

5. หนังสือมอบอํานาจใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนผูรับอนุญาตมีอํานาจลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวกับการ

จัดหางานในประเทศ ติดอากรแสตมป 30 บาท  พรอมรายงานการประชุมกรรมการผูมีอํานาจแตงตั้ง

ใหเปนผูรับอนุญาต  จํานวน 1 ชุด  (กรณีท่ีนิติบุคคลมีกรรมการผูมีอํานาจลงนามมากกวา 1 คนข้ึนไป)       

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 ซ่ึงมีอายุ     

ไมเกิน 30 วัน 

9. หนังสือตรวจสอบพฤติการณบริษัทจากหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงมีอายุ 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. หนังสือมอบอํานาจใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนผูรับอนุญาตมีอํานาจลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวกับการ
จัดหางานในประเทศ 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

งานท่ีใหบริการ 
การขอยายสํานักงานจัดหางานในประเทศ  
:  กรณียายในเขตจังหวัดเดียวกับท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
 - ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตยายสํานักงาน การ
ตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองท่ีท่ีไดรับอนุญาต พ.ศ. 2545 
  -  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานท่ีซ่ึงหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน 

พ.ศ. 2538 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - 30 วัน  (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 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 

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร) 

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

สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 ผูไดรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ ประสงคจะยายท่ีตั้งสํานักงานจัดหางาน ไปท่ี
แหงใหมซ่ึงไมไดระบุไวในใบอนุญาต ตองดําเนินการยื่นคําขอยายสถานท่ีตั้งสํานักงาน ตามแบบ จง.13 ตอนาย
ทะเบียนจัดหางานแหงทองท่ีท่ีสํานักงานของผูรับอนุญาตตั้งอยู เพ่ือพิจารณาอนุญาตยาย กอนท่ีจะไปดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงท่ีอยูกับกระทรวงพาณิชย 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *   ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ   
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี   
   ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

     (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2. ตรวจสอบสถานท่ีตั้งสํานักงานจัดหางานแหงใหม  

  (ระยะเวลา 7 วันทําการ) 

หมายเหตุ : นับรวมระยะเวลาการนัดหมายเขา
ตรวจสถานท่ีตั้งสํานักงานจัดหางานแหงใหม 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3. รวบรวมเอกสารหลักฐาน / ผลการตรวจสอบ / 
 เสนอความเห็นนายทะเบียน 

  (ระยะเวลา 7 วันทําการ) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

4. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามอนุญาต 

  (ระยะเวลา 3 วันทําการ) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

5. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต 
  

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  18 วันทําการ   
  



 3 / 3 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. คําขอยายสํานักงานจัดหางาน (แบบ จง.13)  จํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหม จํานวน 1 ชุด 
3. แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหมโดยสังเขป  จํานวน  1 ฉบับ 
4. รูปถายตัวอาคารสํานักงานแหงใหมท้ังภายในและภายนอก    จํานวน  1 ชุด 
5. ใบอนุญาตจัดหางานตนฉบับ / บัตรประจําตัวผูจัดการ ผูรับอนุญาต ลูกจาง ตัวแทนจัดหางานท่ีนาย

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 
 

 

งานท่ีใหบริการ 
การขอยายสํานักงานจัดหางานในประเทศ  
:  กรณียายนอกเขตจังหวัดเดียวกับท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองตรวจและคุมครองคนหางาน  กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
 - ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตยายสํานักงาน การ
ตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองท่ีท่ีไดรับอนุญาต พ.ศ. 2545 
  -  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานท่ีซ่ึงหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน 

พ.ศ. 2538 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - 30 วัน  (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 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 

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร) 

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

สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 ผูรับใบอนุญาตจัดหางานใดประสงคจะยายท่ีตั้งสํานักงานจัดหางาน ตองดําเนินการยื่นคําขอ ตามแบบ 
จง.13 ตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองท่ีท่ีสํานักงานของผูรับอนุญาตตั้งอยู เพ่ือพิจารณาอนุญาตยาย กอนท่ี
จะไปดําเนินการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูกับกระทรวงพาณิชย 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *    ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ   
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

     (ระยะเวลา 1 วัน) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณารายละเอียดของเอกสาร 
 และออกหนังสือถึงนายทะเบียนจัดหางานแหง
 ทองท่ีท่ีสํานักงานจะไปตั้งใหม 

  (ระยะเวลา 3 วัน) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  จัดสงเอกสารท่ีเก่ียวของทางไปรษณียเพ่ือ
 ตรวจสอบสถานท่ีแหงใหม  

  (ระยะเวลา 7 วัน) 

  

4.  สํานักงานจัดหางานแหงทองท่ีท่ีสํานักงานจะไป
 ตั้งใหมตรวจสอบสถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหม  

  (ระยะเวลา 7 วัน) 

หมายเหตุ :  นับรวมระยะเวลาการนัดหมายเขา
ตรวจสอบสถานท่ีตั้งสํานักงานจัดหางานแหงใหม 
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ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

5.  รวบรวมเอกสารหลักฐาน / บันทึกการ
 เปลี่ยนแปลงใบอนุญาต บัตรประจําตัวผูจัดการ 
 ลูกจางและตัวแทนจัดหางาน / เสนอความเห็น
 นายทะเบียนจัดหางานแหงทองท่ีท่ีสํานักงานจะ
 ไปตั้งใหม 

  (ระยะเวลา 7 วัน) 

  

6. นายทะเบียนจัดหางานแหงทองท่ีท่ีสํานักงาน   
 จะไปตั้งใหมพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต  
 บัตรประจําตัวผูจัดการ ลูกจางและตัวแทน
 จัดหางาน 

  (ระยะเวลา 3 วัน) 

  

7. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
 และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

  

  ระยะเวลาดําเนินการรวม  28  วัน   
  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. คําขอยายสํานักงานจัดหางาน (แบบ จง.13)  จํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหม จํานวน 1 ชุด 
3. แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหมโดยสังเขป  จํานวน  1 ฉบับ 
4. รูปถายตัวอาคารสํานักงานแหงใหมท้ังภายในและภายนอก    จํานวน  1 ชุด 
5. ใบอนุญาตจัดหางานฉบับจริง / บัตรประจําตัวผูจัดการ ผูรับอนุญาต ลูกจาง และตัวแทนจัดหางานท่ี

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 
 

 

งานท่ีใหบริการ 
การขอยายสํานักงานจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศ  
:  กรณียายในเขตจังหวัดเดียวกับท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
 - ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตยายสํานักงาน การ
ตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองท่ีท่ีไดรับอนุญาต พ.ศ. 2545 
  -  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานท่ีซ่ึงหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน 

พ.ศ. 2538 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - 30 วัน  (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544) 
     

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท / โทรสาร  0 2245 6496 

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร) 

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

สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 ผูไดรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศ ประสงคจะยายท่ีตั้งสํานักงาน
จัดหางาน ไปท่ีแหงใหมซ่ึงไมไดระบุไวในใบอนุญาต ตองดําเนินการยื่นคําขอยายสถานท่ีตั้งสํานักงาน ตามแบบ 
จง.13 ตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองท่ีท่ีสํานักงานของผูรับอนุญาตตั้งอยู เพ่ือพิจารณาอนุญาตยาย กอนท่ี
จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูกับกระทรวงพาณิชย 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ   
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี   
   ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

     (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2. ตรวจสอบสถานท่ีตั้งสํานักงานจัดหางานแหงใหม  

  (ระยะเวลา 7 วันทําการ) 

หมายเหตุ : นับรวมระยะเวลาการนัดหมายเขา
ตรวจสถานท่ีตั้งสํานักงานจัดหางานแหงใหม 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3. รวบรวมเอกสารหลักฐาน / ผลการตรวจสอบ / 
 เสนอความเห็นนายทะเบียน 

  (ระยะเวลา 7 วันทําการ) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

4. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามอนุญาต 

  (ระยะเวลา 3 วันทําการ) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

5. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต 
  

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  18 วันทําการ     
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. คําขอยายสํานักงานจัดหางาน (แบบ จง.13)  จํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหม จํานวน 1 ชุด 
3. แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหมโดยสังเขป  จํานวน  1 ฉบับ 
4. รูปถายตัวอาคารสํานักงานแหงใหมท้ังภายในและภายนอก    จํานวน  1 ชุด 
5. ใบอนุญาตจัดหางานฉบับจริง / บัตรประจําตัวผูจัดการ ผูรับอนุญาต ลูกจาง และตัวแทนจัดหางานท่ี

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)   
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

งานท่ีใหบริการ 
การขอยายสํานักงานจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศ  
:  กรณียายนอกเขตจังหวัดเดียวกับท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
 - ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตยายสํานักงาน การ
 ตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองท่ีท่ีไดรับอนุญาต พ.ศ. 2545 
  -  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานท่ีซ่ึงหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน 

 พ.ศ. 2538 

 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - 30 วัน  (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544) 
     

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท / โทรสาร  0 2245 6496 

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร) 

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

สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 ผูรับใบอนุญาตจัดหางานใดประสงคจะยายท่ีตั้งสํานักงานจัดหางาน ตองดําเนินการยื่นคําขอ ตามแบบ 
จง.13 ตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองท่ีท่ีสํานักงานของผูรับอนุญาตตั้งอยู เพ่ือพิจารณาอนุญาตยาย กอนท่ี
จะไปดําเนินการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูกับกระทรวงพาณิชย 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *    ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ   
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

    (ระยะเวลา 1 วัน) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณารายละเอียดของเอกสาร 
 และออกหนังสือถึงนายทะเบียนจัดหางานแหง
 ทองท่ีท่ีสํานักงานจะไปตั้งใหม 

  (ระยะเวลา 3 วัน) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  จัดสงเอกสารท่ีเก่ียวของทางไปรษณียเพ่ือ
 ตรวจสอบสถานท่ีแหงใหม  

  (ระยะเวลา 7 วัน) 

  

4.  สํานักงานจัดหางานแหงทองท่ีท่ีสํานักงานจะไป
 ตั้งใหมตรวจสอบสถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหม 

  (ระยะเวลา 7 วัน) 

หมายเหตุ : นับรวมระยะเวลาการนัดหมายเขา
ตรวจสอบสถานท่ีตั้งสํานักงานจัดหางานแหงใหม 
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ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

5.  รวบรวมเอกสารหลักฐาน / บันทึกการเปลี่ยน 
 แปลงใบอนุญาต บัตรประจําตัวผูจัดการ ลูกจาง
 และตัวแทนจัดหางาน / เสนอความเห็นนาย
 ทะเบียนจัดหางานแหงทองท่ีท่ีสํานักงานจะไป 
 ตั้งใหม 

  (ระยะเวลา 7 วัน) 

  

6. นายทะเบียนจัดหางานแหงทองท่ีท่ีสํานักงานจะ
 ไปตั้งใหมพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต  บัตร
 ประจําตัวผูจัดการ ลูกจางและตัวแทนจัดหางาน 

  (ระยะเวลา 3 วัน) 

  

7. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
 และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

  

  ระยะเวลาดําเนินการรวม  28  วัน   
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. คําขอยายสํานักงานจัดหางาน (แบบ จง.13)  จํานวน 1 ฉบับ 

2. สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหม จํานวน 1 ชุด 

3. แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหมโดยสังเขป  จํานวน  1 ฉบับ 

4. รูปถายตัวอาคารสํานักงานแหงใหมท้ังภายในและภายนอก    จํานวน  1 ชุด 

5. ใบอนุญาตจัดหางานฉบับจริง / บัตรประจําตัวผูจัดการ ผูรับอนุญาต ลูกจาง และตัวแทนจัดหางานท่ี

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 
 

 

งานท่ีใหบริการ การขอตั้งสํานักงานจัดหางานในประเทศช่ัวคราวนอกเขตทองท่ีท่ีไดรับอนุญาต 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองตรวจและคุมครองคนหางาน  กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
 - ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตยายสํานักงาน การ
ตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองท่ีท่ีไดรับอนุญาต พ.ศ. 2545 
  -  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานท่ีซ่ึงหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน 

พ.ศ. 2538 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - ภายใน 30 วัน  (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 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 

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร) 
 

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

สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 กรณีท่ีผูรับอนุญาตจัดหางานมีเหตุจําเปนท่ีไมอาจปองกันได ทําใหไมสามารถดําเนินธุรกิจจัดหางาน  ณ  
ท่ีตั้งสํานักงานฯ ท่ีนายทะเบียนอนุญาตได  ผูรับอนุญาตจัดหางานฯ  ประสงคจะตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขต
ทองท่ีท่ีไดรับอนุญาต  ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองท่ีท่ีสํานักงานจัดหางานของผูรับอนุญาตตั้งอยู 
โดยใหระบุเหตุแหงความจําเปนดวย 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ   
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 
     (ระยะเวลา 1 วัน) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณารายละเอียดของเอกสาร 
 และออกหนังสือถึงนายทะเบียนแหงทองท่ี
 ท่ีจะไปตั้งสํานักงานชั่วคราวเพ่ือตรวจสอบ
 สถานท่ีท่ีผูยื่นคําขอประสงคจะขอตั้งสํานักงาน
 ชั่วคราว และเสนอความเห็น 
  (ระยะเวลา 3 วัน) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
 

3.  จัดสงเอกสารทางไปรษณียใหนายทะเบียนแหง
 ทองท่ีท่ีจะไปตั้งสํานักงานชั่วคราว 

  (ระยะเวลา 7 วัน) 

  

4.  นายทะเบียนแหงทองท่ีท่ีจะไปตั้งสํานักงาน
 ชั่วคราวตรวจสอบสถานท่ีตั้งสํานักงานชั่วคราว 
 / เสนอความเห็นตอนายทะเบียนผูรับคําขอ  

  (ระยะเวลา 7 วัน) 

หมายเหตุ : นับรวมระยะเวลาการนัดหมายเขา
ตรวจสอบสถานท่ีตั้งสํานักงานจัดหางานชั่วคราว 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
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ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

5.  จัดสงเอกสารทางไปรษณียคืนใหนายทะเบียน
 จัดหางานผูรับคําขอ 

  (ระยะเวลา 7 วัน) 

  

6. รวบรวมเอกสารหลักฐานและผลการตรวจสอบ/
 เสนอความเห็นนายทะเบียนผูรับคําขอพิจารณา 

  (ระยะเวลา 3 วัน) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

7. นายทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอพิจารณา /     
 ลงนามในใบอนุญาต 

  (ระยะเวลา 2 วัน) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

8. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับหนังสือแจง
 ผลการอนุญาต/ไมอนุญาต 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  30  วัน    
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. คําขอตั้งสํานักงานจัดหางานชั่วคราวนอกเขตทองท่ีท่ีไดรับอนุญาต (แบบ จง.14)  จํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานท่ีตั้งสํานักงานชั่วคราว  จํานวน 1 ชุด 
3. แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งสํานักงานชั่วคราวโดยสังเขป  จํานวน  1 ฉบับ 
4. รูปถายตัวอาคารสํานักงานชั่วคราวท้ังภายในและภายนอก    จํานวน  1 ชุด 
5. ใบอนุญาตจัดหางานฉบับจริง  / บัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางและตัวแทนจัดหางาน

จํานวน 1 ชุด 
6. รูปถายอาคารสํานักงานเดิมท้ังภายในและภายนอก หรือหลักฐานอันแสดงถึงเหตุจําเปนหรือพฤติการณ

นอกเหนือไมสามารถปองกัน หรือคาดการณลวงหนา อันทําใหไมสามารถใชสถานท่ีเดิมได (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  
 

 -  คําขอตั้งสํานักงานจัดหางานชั่วคราวนอกเขตทองท่ีท่ีไดรับอนุญาต (แบบ จง.14) 



คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

งานท่ีใหบริการ 
การขอตั้งสํานักงานจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศช่ัวคราวนอกเขต
ทองท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
 - ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตยายสํานักงาน การ
 ตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตทองท่ีท่ีไดรับอนุญาต พ.ศ. 2545 
  -  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานท่ีซ่ึงหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน 

 พ.ศ. 2538 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - ภายใน 30 วัน  (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544) 
     

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน 
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี 3  บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท 0 2245 6496  / โทรสาร 0 2245 6496 

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร) 

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

สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 

 
 



หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 กรณีท่ีผูรับอนุญาตจัดหางานมีเหตุจําเปนท่ีไมอาจปองกันได ทําใหไมสามารถดําเนินธุรกิจจัดหางาน  
ณ  ท่ีตั้งสํานักงานฯ ท่ีนายทะเบียนอนุญาตได  ผูรับอนุญาตจัดหางานฯ  ประสงคจะตั้งสํานักงานชั่วคราวนอก
เขตทองท่ีท่ีไดรับอนุญาต  ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองท่ีท่ีสํานักงานของผูรับอนุญาตตั้งอยู 
โดยใหระบุเหตุแหงความจําเปนดวย 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ   
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

     (ระยะเวลา 1 วัน) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณารายละเอียดของเอกสาร 
 และออกหนังสือถึงนายทะเบียนจัดหางาน
 แหงทองท่ีท่ีจะไปตั้งสํานักงานชั่วคราวเพ่ือ
 ตรวจสอบสถานท่ีท่ีผูยื่นคําขอประสงคจะขอตั้ง
 สํานักงานชั่วคราว และเสนอความเห็น 

  (ระยะเวลา 3 วัน) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
 

3.  จัดสงเอกสารทางไปรษณียใหนายทะเบียนแหง
 ทองท่ีท่ีจะไปตั้งสํานักงานชั่วคราว 

  (ระยะเวลา 7 วัน) 

  
 

4.  นายทะเบียนแหงทองท่ีท่ีจะไปตั้งสํานักงาน
 ชั่วคราวตรวจสอบสถานท่ีตั้งสํานักงานชั่วคราว 
 / เสนอความเห็นตอนายทะเบียนผูรับคําขอ  

   (ระยะเวลา 7 วัน) 

หมายเหตุ : นับรวมระยะเวลาการนัดหมายเขา
ตรวจสอบสถานท่ีตั้งสํานักงานจัดหางานชั่วคราว 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
 



 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

5.  จัดสงเอกสารทางไปรษณียคืนใหนายทะเบียน
 จัดหางานผูรับคําขอ 

  (ระยะเวลา 7 วัน) 

  

6. รวบรวมเอกสารหลักฐานและผลการตรวจสอบ/
 เสนอความเห็นนายทะเบียนผูรับคําขอพิจารณา 

  (ระยะเวลา 3 วัน) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

7. นายทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอพิจารณา /     
 ลงนามในใบอนุญาต 

  (ระยะเวลา 2 วัน) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
 

8. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับหนังสือแจง
 ผลการอนุญาต/ไมอนุญาต 
 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

  ระยะเวลาดําเนินการรวม  30  วัน    
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. คําขอตั้งสํานักงานจัดหางานชั่วคราวนอกเขตทองท่ีท่ีไดรับอนุญาต (แบบ จง.14)  จํานวน 1 ฉบับ 

2. สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานท่ีตั้งสํานักงานชั่วคราว  จํานวน 1 ชุด 

3. แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งสํานักงานชั่วคราวโดยสังเขป  จํานวน  1 ฉบับ 

4. รูปถายตัวอาคารสํานักงานชั่วคราวท้ังภายในและภายนอก    จํานวน  1 ชุด 

5. ใบอนุญาตจัดหางาน  / บัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางและตัวแทนจัดหางานจํานวน 1 ชุด 

6. รูปถายอาคารสํานักงานเดิมท้ังภายในและภายนอก หรือหลักฐานอันแสดงถึงเหตุจําเปนหรือพฤติการณ

นอกเหนือไมสามารถปองกัน หรือคาดการณลวงหนา อันทําใหไมสามารถใชสถานท่ีเดิมได (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  
 

 -  คําขอตั้งสํานักงานจัดหางานชั่วคราวนอกเขตทองท่ีท่ีไดรับอนุญาต (แบบ จง.14)    
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

งานท่ีใหบริการ การขอเปล่ียนผูจัดการของสํานักงานจัดหางานในประเทศ 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีตอเนื่องจากหนวยงานอ่ืน 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
 - ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการเปลี่ยนผูจัดการ พ.ศ. 2538 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - 30 วัน  (พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 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 

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร)  

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

สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 การยื่นคําขอเปลี่ยนผูจัดการ ใชในกรณีนิติบุคคลซ่ึงเปนผูไดรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานใน

ประเทศ มีความประสงคจะเปลี่ยนกรรมการผูจัดการเปนคนใหมในใบอนุญาตจัดหางาน ตองไปดําเนินการเพ่ิม

ชื่อกรรมการคนใหมในหนังสือรับรองของสํานักทะเบียนหางหุนสวนบริษัท จากกระทรวงพาณิชยกอนเพ่ือจะได

นําเอกสารดังกลาวมาประกอบการยื่นคําขอ ตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองท่ีท่ีสํานักงานจัดหางานนั้นต้ังอยู 

ท้ังนี้ผูจัดการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

 1) มีสัญชาติไทย 

   2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 

 3) ไมเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน 

 4) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจัดหางาน 

 5) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน 

 6) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

 7) ไมเปนผูมีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 

 8) ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซ่ึงเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน 

 9) ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานหรืออยูใน

ระหวางใชสิทธิอุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน 

 10) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดหรือคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายใหจําคุกในความผิดท่ี

กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบหรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *   ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ   

       

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

     (ระยะเวลา 1 วัน) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
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ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

2.  เจาหนาท่ีออกหนังสือถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ / ประวัติ และ
 พฤติการณของผูจัดการรายใหม 

 (ระยะเวลา 2 วัน) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  หนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบคุณสมบัติ / 
 ประวัติ และพฤติการณของผูจัดการรายใหม  
 (กองนิติการ / สํานักงานบริหารแรงงานไทยไป
 ตางประเทศ / สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี) 

  (ระยะเวลา 15 วัน) 

 
 

4.  รวบรวมหลักฐาน เอกสาร / เสนอความเห็น   
 นายทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอพิจารณา 

  (ระยะเวลา 4 วัน) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

5. นายทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอพิจารณา /      
 ลงนามในใบอนุญาต 

  (ระยะเวลา 2 วัน) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

6. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม /รับใบอนุญาต 

หมายเหตุ : ผูจัดการรายใหมตองลงลายมือชื่อ 
ใน ใบอนุญาตตอหนาเจาหนาท่ี 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  24  วัน    
  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. คําขอเปลี่ยนผูจัดการ  (แบบ จง.16)  จํานวน  1 ฉบับ 

2. สําเนาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของสํานักงานทะเบียนหางหุนสวนบริษัทท่ีมีวัตถุประสงคจัดหางาน

และบัญชีผูถือหุน ( มีชื่อผูจัดการรายใหมเปนกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล  ซ่ึงรับรองไว     

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 ซ่ึงมีอายุ     

ไมเกิน 30 วัน 

9. หนังสือตรวจสอบพฤติการณบริษัทจากหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงมีอายุ 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 
 

 

งานท่ีใหบริการ การจดทะเบียนลูกจางจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองตรวจและคุมครองคนหางาน  กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีตอเนื่องจากหนวยงานอ่ืน 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การจดทะเบียน 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
 - กฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2529) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจดทะเบียนลูกจางและ
ตัวแทนจัดหางาน 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - 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  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 - ผูรับอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศตองจดทะเบียนลูกจางตอนายทะเบียนจัดหางาน

ท่ีผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู 

 - ลูกจางตองมิไดเปนลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตจัดหางานอ่ืนในขณะเดียวกัน และตองมี

คุณสมบัติตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน ยกเวน มาตรา 9 (1) และ (2) 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ   

     

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

     (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีออกหนังสือถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ / ประวัติ / พฤติการณ
 ของลูกจาง 

  (ระยะเวลา 2 วันทําการ) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  หนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบคุณสมบัติ / 
 ประวัติ / พฤติการณของลูกจาง ( กองตรวจและ
 คุมครองคนหางาน / สํานักงานบริหารแรงงาน
 ไทยไปตางประเทศ / สํานักจัดหางานกรุงเทพเขต
 พ้ืนท่ี) / จัดสงผลการตรวจสอบใหนายทะเบียน  
 ผูรับคําขอ 

  (ระยะเวลา 20 วันทําการ) 
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ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

4.  รวบรวมเอกสาร / เสนอความเห็นตอนาย
 ทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอ 

     (ระยะเวลา 5 วันทําการ) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

5. นายทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอพิจารณาลงนาม 

  (ระยะเวลา 2 วันทําการ) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

6. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม /รับเอกสารการ
 จดทะเบียนลูกจาง 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  30  วันทําการ    
  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1.  คําขอจดทะเบียนลูกจาง (แบบ จง.8)  จํานวน  1 ฉบับ 
2.  บัญชีรายชื่อลูกจางซ่ึงทําหนาท่ีเก่ียวกับการจัดหางาน   จํานวน  1 ฉบับ 
3.  รูปถายของลูกจางขนาด  4 x 6  เซนติเมตร   จํานวน 3 รูป 
4.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1 ฉบับ 
5.   สําเนาทะเบียนบาน    จํานวน  1 ฉบับ 
6. ใบรับรองแพทยซ่ึงรับรองวาไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ  รับรองไวไมเกิน 1 

เดือน จํานวน  1 ฉบับ 
7.  สําเนาใบอนุญาตจัดหางาน  จํานวน  1 ฉบับ 
8.  หนังสือตรวจสอบประวัติและพิมพลายนิ้วมือจากหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงมีอายุ     

ไมเกิน 30 วัน  จํานวน 1 ฉบับ 
9.  สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาวีซา (แบบท่ี 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 
 

 

งานท่ีใหบริการ 
การจดทะเบียนลูกจางจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางาน 
ในตางประเทศ 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีตอเนื่องจากหนวยงานอ่ืน 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การจดทะเบียน 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
 - กฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2529) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจดทะเบียนลูกจางและ
ตัวแทนจัดหางาน 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - ไมระบุ 
     

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท / โทรสาร  0 2245 6496 

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร) 

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

สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 - ผูรับอนุญาตจัดหางานใหคนหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศตองจดทะเบียนลูกจางตอนายทะเบียน

จัดหางานท่ีผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู 

 - ลูกจางตองมิไดเปนลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตจัดหางานอ่ืนในขณะเดียวกัน และตองมี

คุณสมบัติตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน ยกเวน มาตรา 9 (1) และ (2) 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *   ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ   

     

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

     (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีออกหนังสือถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
 ตรวจสอบคุณสมบัติ / ประวัติ / พฤติการณของ
 ลูกจาง 

  (ระยะเวลา 2 วันทําการ) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  หนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบคุณสมบัติ / 
 ประวัติ / พฤติการณของลูกจาง (กองตรวจและ
 คุมครองคนหางาน / สํานักงานบริหารแรงงาน
 ไทยไปตางประเทศ / สํานักจัดหางานกรุงเทพเขต
 พ้ืนท่ี) / จัดสงผลการตรวจสอบใหนายทะเบียน  
 ผูรับคําขอ 

  (ระยะเวลา 20 วันทําการ) 
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ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

4.  รวบรวมเอกสาร / เสนอความเห็นตอนาย
 ทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอ 

     (ระยะเวลา 5 วันทําการ) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

5. นายทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอพิจารณาลงนาม 

  (ระยะเวลา 2 วันทําการ) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

6. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม /รับเอกสารการ
 จดทะเบียนลูกจาง 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

  ระยะเวลาดําเนินการรวม  30  วันทําการ 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1.  คําขอจดทะเบียนลูกจางจัดหางาน (แบบ จง.8)  จํานวน  1 ฉบับ 
2.  บัญชีรายชื่อลูกจางซ่ึงทําหนาท่ีเก่ียวกับการจัดหางาน   จํานวน  1 ฉบับ 
3.  รูปถายของลูกจางขนาด  4 x 6  เซนติเมตร   จํานวน 3 รูป 
4.  สําเนาบัตรประชาชน   จํานวน  1 ฉบับ 
5.  สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน  1 ฉบับ   
6. ใบรับรองแพทยซ่ึงรับรองวาไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ  รับรองไวไมเกิน 1 

เดือน จํานวน  1 ฉบับ 
7.  สําเนาใบอนุญาตจัดหางาน  จํานวน  1 ฉบับ 
8.  หนังสือตรวจสอบประวัติและพิมพลายนิ้วมือจากหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงมีอายุ     

ไมเกิน 30 วัน 
9.  สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาวีซา (แบบท่ี 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 

 

งานท่ีใหบริการ 
การขอใบแทนใบอนุญาตและบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต/ผูจัดการ/ลูกจาง/
ตัวแทนจัดหางาน ของผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
 - ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการขอและการออกใบแทนใบอนุญาต และบัตร
ประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน พ.ศ. 2538 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - 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  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 กรณีใบอนุญาตจัดหางานหรือบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานสูญหาย
หรือถูกทําลาย  ผูรับอนุญาตจัดหางานจะตองยื่นขอใบแทนใบอนุญาต บัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ 
ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานท่ีสูญหายหรือถูกทําลาย ตามแบบ จง.18  ตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองท่ีท่ี
สํานักงานนั้นตั้งอยู  ภายใน  15 วัน  นับแตวันท่ีทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

    
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  

 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

     (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณา / เสนอความเห็นตอนาย
 ทะเบียนจัดหางาน 

  (ระยะเวลา 2 วันทําการ) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  นายทะเบียนจัดหางานพิจารณาลงนามอนุญาต 

  (ระยะเวลา 2 วันทําการ) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบแทน 
 ใบอนุญาต 

หมายเหตุ : ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองลงลายมือชื่อ
ตอหนาเจาหนาท่ี 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  5  วันทําการ   
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. คําขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนบัตรประจําตัว  (แบบ จง.18)  จํานวน  1 ฉบับ 

2. สําเนาใบอนุญาตจัดหางาน  จํานวน  1  ชุด 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับอนุญาต/ผูถือบัตรประจําตัว   จํานวน  1 ฉบับ 

4. สําเนาทะเบียนบานของผูรับอนุญาต/ผูถือบัตรประจําตัว     จํานวน  1 ฉบับ 

5. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 4x 6 เซนติเมตร  จํานวน 3 รูป 

6. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงวาใบอนุญาต/บัตรประจําตัว สูญหายหรือถูกทําลาย   จํานวน 1 ฉบับ 

7. 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 
 

 

งานท่ีใหบริการ 
การขอใบแทนบัตรประจําตัวผูจัดการ / ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน   

ของผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศ 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
 - ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตและบัตร
ประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน พ.ศ. 2538 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 -   ไมระบุ 
     

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท / โทรสาร  0 2245 6496  

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร) 

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

สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 

 
 
 



 2 / 3 

 

หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

   กรณีใบอนุญาตจัดหางานหรือบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานสูญหาย
หรือถูกทําลาย  ผูรับอนุญาตจัดหางานจะตองยื่นขอใบแทนใบอนุญาต บัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ 
ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานท่ีสูญหายหรือถูกทําลาย ตามแบบ จง.18  ตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองท่ีท่ี
สํานักงานนั้นตั้งอยู  ภายใน  15 วัน  นับแตวันท่ีทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ  
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

     (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณา / เสนอความเห็นตอนาย
 ทะเบียนจัดหางาน 

  (ระยะเวลา 2 วันทําการ) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  นายทะเบียนจัดหางานพิจารณา / ลงนามอนุญาต 

  (ระยะเวลา 2 วันทําการ) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบแทนบัตร
 ประจําตัว 

หมายเหตุ : ผูรับใบแทนบัตรประจําตัวตองลง
ลายมือชื่อตอหนาเจาหนาท่ี 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  5  วันทําการ   
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. คําขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนบัตรประจําตัว  (แบบ จง.18)  จํานวน  1 ฉบับ 

2. สําเนาใบอนุญาตจัดหางาน  จํานวน  1  ชุด 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับอนุญาต/ผูถือบัตรประจําตัว   จํานวน  1 ฉบับ 

4. สําเนาทะเบียนบานของผูรับอนุญาต/ผูถือบัตรประจําตัว     จํานวน  1 ฉบับ 

5. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 4x 6 เซนติเมตร  จํานวน 3 รูป 

6. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงวาบัตรประจําตัว สูญหายหรือถูกทําลาย   จํานวน 1 ฉบับ 

7. 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 
 

 

งานท่ีใหบริการ 
การขอมีบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน 
ในประเทศ 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
 - ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการขอและการออกบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต 
ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน  พ.ศ. 2538 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - 15 วัน  (ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการขอและการออกบัตรประจําตัวผูรับ
อนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน  พ.ศ. 2538) 
     

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  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 ผูรับอนุญาตจัดหางานตองยื่นแบบคําขอมีบัตรประจําตัว ผูจัดการ ผูรับอนุญาต ลูกจางหรือตัวแทน

จัดหางาน พรอมหลักฐานตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองท่ีท่ีสํานักงานตั้งอยู  และเม่ือผูจัดการ ลูกจางหรือ

ตัวแทนจัดหางานออกไปปฏิบัติงานนอกสํานักงานตองแสดงบัตรประจําตัวตอผูเก่ียวของ 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ   
    

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

    (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณา / เสนอความเห็นตอนาย
 ทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอ 

  (ระยะเวลา 5 วันทําการ) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  นายทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอพิจารณา /      
 ลงนาม 

  (ระยะเวลา 2 วันทําการ) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับบัตร
 ประจําตัว 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  8  วันทําการ   
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. คําขอมีบัตรประจําตัว (แบบ จง.17)  จํานวน  1 ฉบับ 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1 ฉบับ 

3. สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1 ฉบับ 

4. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 4x 6 เซนติเมตร  จํานวน 3 รูป 

5. สําเนาใบอนุญาตจัดหางาน  จํานวน  1 ชุด 

6. 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 
 

 

งานท่ีใหบริการ 
การขอมีบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน 
เพ่ือไปทํางานในตางประเทศ 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
 - ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการขอและการออกบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต 
ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน  พ.ศ. 2538 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - 15 วัน  (ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการขอและการออกบัตรประจําตัวผูรับ
อนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน  พ.ศ. 2538) 
     

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท / โทรสาร  0 2245 6496  

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร) 

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

สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 ผูรับอนุญาตจัดหางานตองยื่นแบบคําขอมีบัตรประจําตัว ผูจัดการ ผูรับอนุญาต ลูกจางหรือตัวแทน

จัดหางาน พรอมหลักฐานตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองท่ีท่ีสํานักงานตั้งอยู และเม่ือผูจัดการ ลูกจางหรือ

ตัวแทนจัดหางานออกไปปฏิบัติงานนอกสํานักงานตองแสดงบัตรประจําตัวตอผูเก่ียวของ 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ   

    
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  

 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

     (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณา / เสนอความเห็นตอนาย
 ทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอ 

  (ระยะเวลา 5 วันทําการ) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 

3.  นายทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอพิจารณา /  
 ลงนาม 

  (ระยะเวลา 2 วันทําการ) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับบัตร
 ประจําตัว 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  8  วันทําการ   
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. คําขอมีบัตรประจําตัว (แบบ จง.17)  จํานวน  1 ฉบับ 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1 ฉบับ 

3. สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1 ฉบับ 

4. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 4x 6 เซนติเมตร  จํานวน 3 รูป 

5. สําเนาใบอนุญาตจัดหางาน  จํานวน  1 ชุด 

6. 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 
 

 

งานท่ีใหบริการ 
การขอแจงขอความโฆษณาการจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางาน 
ในประเทศ 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การรับแจง 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
 - ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการโฆษณาการจัดหางาน พ.ศ. 2545 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - 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  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 ผูรับอนุญาตจัดหางานรายใดประสงคจะโฆษณาจัดหางานในประเทศ ใหแจงขอความท่ีจะทําการโฆษณา
ตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองท่ีท่ีสํานักงานตั้งอยูทราบลวงหนา อยางนอย 3 วัน  กอนท่ีจะทําการโฆษณา 
และโฆษณาขอความตามท่ีแจงตอนายทะเบียนเทานั้น  

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *   ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
    

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นหนังสือแจงขอความโฆษณาการ
 จัดหางานพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ีตรวจสอบ
 ความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณาขอความโฆษณาและเอกสาร
 หลักฐาน / เสนอความเห็นตอนายทะเบียน 
 จัดหางานผูรับคําขอ 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

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 
 
 



 3 / 3 

 

4. บัญชีรายชื่อนายจางและสถานท่ีตั้งสํานักงาน  จํานวน  1 ชุด 
5. เอกสารการขอคนหางานของนายจาง  จํานวน  1 ฉบับ 
6. สําเนาใบอนุญาตจัดหางาน  จํานวน  1  ชุด 
7. 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 
 

 

งานท่ีใหบริการ 
การขอแจงขอความโฆษณาการจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไป
ทํางานในตางประเทศ 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การรับแจง 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
 - ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการโฆษณาการจัดหางาน พ.ศ. 2545 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - ไมระบุ 
     

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท / โทรสาร  0 2245 6496 

(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร) 

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

สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 ผูรับอนุญาตจัดหางานรายใดประสงคจะโฆษณาการจัดหางาน  ใหแจงขอความท่ีจะทําการโฆษณาตอ
นายทะเบียนจัดหางานแหงทองท่ีท่ีสํานักงานตั้งอยูทราบลวงหนา อยางนอย 3 วัน  กอนท่ีจะทําการโฆษณา และ
โฆษณาขอความตามท่ีแจงตอนายทะเบียนเทานั้น  

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน
คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ
ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *   ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นหนังสือแจงขอความโฆษณาการ
 จัดหางานพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ีตรวจสอบ
 ความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

 (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณาขอความโฆษณาและเอกสาร
 หลักฐาน / เสนอความเห็นตอนายทะเบียน 
 จัดหางานผูรับคําขอ 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  นายทะเบียนจัดหางานผูรับคําขอพิจารณา 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  3  วันทําการ   
  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. หนังสือขอแจงขอความโฆษณาการจัดหางาน   จํานวน  1 ฉบับ 
2. ตัวอยางขอความโฆษณาการจัดหางาน   จํานวน  1 ชุด 
3. สําเนาใบอนุญาตจัดหางาน   จํานวน  1 ฉบับ 
4. 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 
 

 

งานท่ีใหบริการ การขอเปล่ียนช่ือสํานักงานจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - กฎกระทรวง ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2538)  ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
พ.ศ. 2528 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - 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  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 ผูไดรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ มีความประสงคจะเปลี่ยนชื่อสํานักงานจัดหางาน 
ใหยื่นหนังสือพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ ตอนายทะเบียนแหงทองท่ีท่ีสํานักงานจัดหางานตั้งอยู   กรณีนิติบุคคล
ตองไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสํานักงานเรียบรอยแลวจากกระทรวงพาณิชย  
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หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *    ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ   
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

    (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณา / เสนอความเห็นตอนาย
 ทะเบียนจัดหางาน / จัดทําใบอนุญาตฉบับใหม / 
 บันทึกการเปลี่ยนแปลงในบัตรประจําตัวผูจัดการ 
 ลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน 

  (ระยะเวลา 7 วันทําการ) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  นายทะเบียนจัดหางานพิจารณา / ลงนามใน
 ใบอนุญาต บัตรประจําตัวผูจัดการ ลูกจางหรือ
 ตัวแทนจัดหางาน 

  (ระยะเวลา 2 วันทําการ) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

4. ผูรับอนุญาตชําระคาธรรมเนียม /รับใบอนุญาต 

หมายเหตุ : ผูรับอนุญาตตองลงลายมือชื่อตอหนา
เจาหนาท่ี 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  10  วันทําการ    
  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. หนังสือแจงขอเปลี่ยนชื่อสํานักงานจัดหางาน  จํานวน  1 ฉบับ 
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย  
   หนังสือบริคณธสนธิ ท่ีไดรับการอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสํานักงานเรียบรอยแลว      
   (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 
 

 

งานท่ีใหบริการ การขอรับคืนหลักประกันของผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองตรวจและคุมครองคนหางาน  กรมการจัดหางาน 

 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเชื่อมโยงหลายหนวยงาน 

 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - 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  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

  ผูรับอนุญาตจัดหางานใดเม่ือเลิกประกอบธุรกิจจัดหางานใหยื่นขอรับคืนหลักประกันการจัดหางาน หรือ
หลักประกันตัวแทนจัดหางาน ตอนายทะเบียนจัดหางานแหงทองท่ีท่ีสํานักงานจัดหางานตั้งอยู  
  ในกรณีเลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน  ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศจะขอรับคืนหลักประกันไดก็
ตอเม่ือไดชําระหนี้ท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้เสร็จสิ้นแลว  แตถาหนี้ท่ีเหลือมีจํานวนนอยกวาหลักประกันท่ี
วางไว  ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหลดหลักประกันลงใหเหลือเทากับหนี้ท่ีพึงจะรับผิดชอบได 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *   ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ   
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นหนังสือขอรับคืนหลักประกัน
 พรอมเอกสาร / เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
 ครบถวนถูกตองของเอกสาร 

    (ระยะเวลา 1 วัน) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณา ตรวจสอบประกาศ คําสั่ง   
 นายทะเบียนจัดหางานเรื่องยกเลิกใบอนุญาตสิ้น
 สภาพหรือเพิกถอนใบอนุญาต / สงประกาศ 
 คําสั่งนายทะเบียนเพ่ือประชาสัมพันธให
 คนหางานยื่นคํารองทุกขกรณีขอคืนคาบริการและ
 คาใชจาย 30 วันนับแตมีประกาศ / ออกหนังสือ
 ถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือตรวจสอบเรื่องรอง
 ทุกข/พฤติการณ / ภาระท่ีผูยื่นคําขอมีตอ
 คนหางาน 

  (ระยะเวลา 2 วัน) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
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ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

3. ประชาสัมพันธประกาศ คําสั่งนายทะเบียนเพ่ือ 
 ใหคนหางานยื่นคํารองทุกขกรณีขอคืนคาบริการ
 และคาใชจาย / หนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบ
 เรื่องรองทุกข/พฤติการณ  (สถานีตํารวจทองท่ีท่ี
 สํานักงานตั้งอยู / กองนิติการ / กองตรวจและ
 คุมครองคนหางาน / สํานักจัดหางานกรุงเทพเขต
 พ้ืนท่ี) / ตรวจสอบภาระท่ีผูยื่นคําขอมีตอ
 คนหางาน  (กองตรวจและคุมครองคนหางาน) 

  (ระยะเวลา 30 วัน) 

หมายเหตุ : ตามหวงเวลาท่ีกําหนดในประกาศฯ 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

4.  รวบรวมเอกสาร / ผลการตรวจสอบเสนอ 
 ความเห็นนายทะเบียนจัดหางาน  

  (ระยะเวลา 5 วัน) 

หมายเหตุ :  ดําเนินการนับแตวันท่ีพนระยะเวลาการ
ประกาศฯ 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

5.  นายทะเบียนจัดหางานพิจารณาลงนามในหนังสือ
 เพ่ือคืนหลักประกัน 

  (ระยะเวลา 2 วัน) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  40  วัน    
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. หนังสือขอคืนหลักประกันของผูรับอนุญาตจัดหางาน  จํานวน  1 ฉบับ 

2. สําเนาใบอนุญาตจัดหางาน  จํานวน  1 ฉบับ 

3. สําเนาบัตรประชาชนของผูรับอนุญาต  จํานวน  1 ฉบับ     

4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ียกเลิกคําวา “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 
 

 

งานท่ีใหบริการ การขอเปล่ียนหลักประกันของผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองตรวจและคุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเชื่อมโยงหลายหนวยงาน 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
  

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - 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  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีผูรับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

  ผูรับอนุญาตจัดหางานใดมีความประสงคจะเปลี่ยนหลักประกันการจัดหางาน หรือหลักประกันตัวแทน
จัดหางานของผูรับอนุญาต ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนแหงทองท่ีท่ีสํานักงานจัดหางานตั้งอยู พรอมหลักประกัน
ใหม      
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หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ   
  

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นหนังสือขอเปลี่ยนหลักประกัน  
 พรอมเอกสารหลักฐานและหลักประกันใหม / 
 เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนถูกตองของ
 เอกสาร 

  (ระยะเวลา 1 วัน) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีตรวจสอบรายละเอียดหลักประกันใหม
 / ออกหนังสือถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
 ตรวจสอบการยืนยันการคํ้าประกันของธนาคาร 
 (กรณีหลักประกันใหมเปนสัญญาคํ้าประกันของ
 ธนาคาร) 

  (ระยะเวลา 2 วัน) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3. หนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบสัญญาคํ้าประกัน 
 (ธนาคารผูคํ้าประกันใหม) 

  (ระยะเวลา 20 วัน) 

 
 

4.  รวบรวมเอกสาร/ผลการตรวจสอบเสนอ 
 ความเห็นนายทะเบียนจัดหางาน 

  (ระยะเวลา 5 วัน) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

5.  นายทะเบียนจัดหางานพิจารณา / ลงนามใน
 เอกสารการคืนหลักประกันเดิม 

  (ระยะเวลา 2 วัน) 

 
- กองตรวจและคุมครองคนหางาน 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  30  วัน   
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 รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. หนังสือขอเปลี่ยนหลักประกันของผูรับอนุญาตจัดหางาน  จํานวน  1 ฉบับ 

2. สําเนาใบอนุญาตจัดหางาน  จํานวน  1 ฉบับ 

3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ไมเกิน  6 เดือน  (กรณีเปนนิติบุคคล)  จํานวน  1 ชุด 

4. หลักประกันใหม  (เงินสด  หรือพันธบัตร  หรือสัญญาคํ้าประกัน)   

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 
 

 

งานท่ีใหบริการ การแจงการเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การรับแจง 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
 - ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการรับแจงการเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเองของคนหางาน 
พ.ศ. 2547 
 - ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการรับแจงการเดินทางไปเก็บผลไมปาในประเทศสวีเดน พ.ศ. 2548 
 - ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการรับแจงการเดินทางไปทํางานบนเรือเดินทะเลในตางประเทศ พ.ศ.
2555 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2555 
  

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

- ไมระบุ 
   

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท 02 245 6713 -14 
โทรสาร 02 245 6714 , 02 245 0968 

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

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 - 10  วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 คนหางานท่ีอยูในประเทศไทยท่ีติดตอกับนายจางในตางประเทศเพ่ือจะเดินทางไปทํางานตางประเทศ   
ดวยตนเอง โดยมิไดทําสัญญาจัดหางานหรือไมผานผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศ หรือ
กรมการจัดหางาน ใหยื่นแบบแจงการเดินทางไปทํางานตางประเทศดัวยตนเอง พรอมดวยหลักฐานตามท่ี
กําหนดไวกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นแบบพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

 (ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 – 10 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

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

  (ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 – 10 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  เสนอผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณา/ลงนามใน
 แบบรายงานการเดินทางไปทํางานนอก
 ราชอาณาจักร  (จง. 12) 

  (ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 – 10 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 ช่ัวโมง 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. แบบแจงการเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง (จง. 39)  จํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน   จํานวน 1 ฉบับ 
3. สําเนาหนังสือเดินทาง (หนาพาสปอรต)  จํานวน 1 ฉบับ 
4. สําเนาสัญญาวาจางซ่ึงผานการรับรองจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือผูรับผิดชอบในการดูแล

คนไทยในประเทศนั้น  จํานวน 1 ฉบับ 
5. สําเนาเอกสารอนุญาตใหเดินทางเขาไปทํางานในประเทศท่ีจะเดินทางไปทํางาน (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. สําเนาหนังสือรับรองหรือเอกสารเชิญใหไปเก็บผลไมปา (ถามี) (กรณีเก็บผลไมปาตามฤดูกาลใน

ตางประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ 
11.  สําเนาหนังสือผานการฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานบนเรือ (SAFETY BOOK) (กรณี

ทํางานเก่ียวกับอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซ และกรณีทํางานนอกชายฝงทะเลหรือในทะเล OFF 
SHORE) จํานวน 1 ฉบับ 

หมายเหตุ :  สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับใหนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันท่ีย่ืนคําขอ  
 

คาธรรมเนียม  

         -  ไมมีคาธรรมเนียม  
 

ชองทางการรองเรียน  

  กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ   
  โทรศัพท 02 247 9423 ,02 248 4743  
 

แบบฟอรม ตัวอยาง  
 

 -  แบบแจงการเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง (จง. 39)   
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

งานท่ีใหบริการ การแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศของคนหางานท่ีเดินทางกลับ
ประเทศไทยเปนการช่ัวคราว 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การรับแจง 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

-  พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
-   ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศของคนหางานท่ีเดินทาง
กลับประเทศไทยเปนการชั่วคราว พ.ศ. 2540 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

ไมระบุ 
 

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน 
ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท 02 245 6713 -14  โทรสาร 02 245 6714 

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

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 - 10  วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 
 

วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตัง้แตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ดานตรวจคนหางานทุกแหง 
 

เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
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    หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

   คนหางานท่ีเดินทางไปทํางานกับนายจางในตางประเทศแลวเดินทางกลับมาพักผอน หรือทําธุรกิจ
ชั่วคราวในประเทศไทยในระหวางสัญญาจางงาน รวมถึงบุคคลท่ีกลับมาพักผอนหรือทําธุรกิจชั่วคราวใน
ประเทศไทยภายหลังจากท่ีทํางานจนสิ้นสุดสัญญาจางงานฉบับเดิมแลว และไดทําสัญญาจางงานฉบับใหมกับ
นายจางในตางประเทศไมวานายจางเดิมหรือนายจางคนใหมกอนเดินทางกลับประเทศไทย เม่ือคนหางานจะ
เดินทางกลับไปทํางานกับนายจางตามสัญญาจางในตางประเทศ ตองยื่นแบบแจงการเดินทางกลับไปทํางาน
ตางประเทศกอนวันเดินทาง 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นแบบพรอมเอกสาร  / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

 (ระยะเวลา 20 นาที) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี  
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
- ดานตรวจคนหางาน 

2. เจาหนาท่ีพิจารณารายละเอียด บันทึกขอมูล 
 และออกเอกสารแบบรายงานการเดินทางไป
 ทํางานนอกราชอาณาจักร (จง.12) 

  (ระยะเวลา 20 นาที) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี  
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
- ดานตรวจคนหางาน 

3.  เสนอผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณา / ลงนามใน
 แบบรายงานการเดินทางไปทํางานนอก
 ราชอาณาจักร 

  (ระยะเวลา 20 นาที) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี  
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
- ดานตรวจคนหางาน 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  1  ช่ัวโมง 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. แบบแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศ (แบบ จง.39 ก)  จํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาหนังสือเดินทาง (หนาพาสปอรต)  จํานวน  1 ฉบับ 
3. สําเนาวีซาประเภท RE - ENTRY VISA หรือวีซาอ่ืนท่ีมีความหมายเดียวกัน  จํานวน 1 ฉบับ 
4. สําเนาสัญญาจางหรือหนังสือรับรองจากนายจาง หรือสําเนาใบอนุญาตทํางาน  จํานวน 1 ฉบับ 
5. สําเนาตั๋วเครื่องบิน (ถามี)  จํานวน 1 ฉบับ 

หมายเหตุ : สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับใหนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันท่ีย่ืนคําขอ 
 

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 
 

 

งานท่ีใหบริการ นายจางขออนุญาตพาลูกจางไปทํางานในตางประเทศ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
 - ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตพาลูกจางไปทํางานใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2538 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

- 15 วัน  (ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตพาลูกจางไป
ทํางานในตางประเทศ พ.ศ. 2538) 
 

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน 
ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท 02 245 6713 -14 
โทรสาร 02 245 6714 , 02 245 0968 

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

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 - 10  วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 
(นายจางท่ีมีสํานักงานในจังหวัดอ่ืนใหยื่นคําขอ ณ สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดนั้น) 

วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

   1. นายจางในประเทศไทย (นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา) ท่ีมีความประสงคจะพาลูกจางไปทํางานใน
ตางประเทศจะตองขออนุญาตตออธิบดีกรมการจัดหางานตามความในมาตรา 49 แหง พ.ร.บ.จัดหางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2537 
   2. การยื่นคําขออนุญาตดังกลาว นายจางท่ีมีสํานักงานในกรุงเทพใหยื่นคําขอ ณ สํานักงานบริหาร
แรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน หรือสํานักงานจัดหางานเขตในพ้ืนท่ีท่ีสํานักงานตั้งอยู นายจาง
ท่ีมีสํานักงานในจังหวัดอ่ืนใหยื่นคําขอ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดนั้น 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *    ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / 
 เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวน
 ถูกตองของเอกสาร 

  (ระยะเวลา  3  ช่ัวโมง) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณา / ประทับตราลงนาม
 ในสัญญาจางแรงงาน / เสนอความเห็น
 ตออธิบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

  (ระยะเวลา  4  ช่ัวโมง) 

 
   

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  อธิบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณา   
 ลงนามในหนังสืออนุญาตและแบบบัญชี
 รายชื่อลูกจางท่ีไดรับอนุญาต  / ลงนาม
 แบบ จง.12 

 (ระยะเวลา  1 วันทําการ) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  2 วันทําการ 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

(1) คําขออนุญาตพาลูกจางไปทํางานในตางประเทศ (แบบ จง. 23) ซ่ึงกรอกขอความใหครบถวน    
จํานวน 1 ฉบับ 

(2) สําเนาสัญญาหรือเอกสารแสดงการวาจางระหวางผูวาจางในตางประเทศกับผูขออนุญาต เชน สัญญาท่ี  
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) สําเนาใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (ถามี)  จํานวน 1 ฉบับ 
 (6) สําเนาเอกสารแสดงการอนุญาตของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหลูกจางเขาไปทํางาน 
             ในประเทศนั้น เชน วีซา , เอ็น.โอ.ซี. ฯลฯ จํานวน 1 ฉบับ 
 (7)  สําเนาเอกสารแสดงการอนุญาตของสวนราชการแหงประเทศของผูวาจางท่ีอนุญาตใหผูขออนุญาตนํา 
              ลูกจางเขาไปทํางานในประเทศ  จํานวน  1 ฉบับ 
         (8)  สําเนาหลักฐานแสดงวาลูกจางเปนลูกจางของบริษัท  เชน ภงด.1 (ยอนหลัง 6 เดือน) หรือหลักฐานการ 
               เขาเปนสมาชิกกองทุนประกันสังคม หรือบัตรรับรองสิงทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคม  จํานวน 1 ฉบับ 
 (9) หลักฐานการจางแรงงานในตางประเทศ จํานวน 4 ชุด ตองระบุเง่ือนไขดังนี้ 
  9.1 ระยะเวลาการทํางาน 
  9.2 สวัสดิการอาหาร ท่ีพัก 
  9.3 คาโดยสารเครื่องบิน 
  9.4 คารักษาพยาบาล 
  9.5 คาจาง (ไมต่ํากวาอัตราคาจางมาตรฐานท่ีกรมกําหนด) 
  9.6 การทําประกันชีวิตใหลูกจางโดยมีผลครอบคลุมท้ังในและนอกเวลาทํางาน 
 (10)  บัญชีรายชื่อลูกจางท่ีไปทํางานในตางประเทศและสาขาท่ีไปทํางานในตางประเทศ  จํานวน 4 ชุด 
 (11) หนังสือมอบอํานาจของนายจางมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมายื่น และติดตอเรื่องกรณีนายจาง 
              ไมมาติดตอเอง (ติดอากรแสตมป 30 บาท)  จํานวน 1 ฉบับ  
 (12) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ  จํานวน 1 ชุด 

หมายเหตุ 1. สําเนาหลักฐานทุกฉบับใหนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันท่ียื่นคําขอ 
   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 
 

 

งานท่ีใหบริการ นายจางแจงการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศไมเกิน 45 วัน 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การรับแจง 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติม  โดยพระราชบัญญัติ  
จัดหางาน และคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  
 - ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการรับแจงการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศ พ.ศ. 2538  
 - ประกาศกรมการจัดหางาน  เรื่อง  หลักเกณฑการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศและการสงลูกจาง 
เดินทางกลับ (ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2538)  
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - 1 วัน  (ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการรับแจงการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศ พ.ศ. 2538) 
 

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน 
ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท 02 245 6713 -14 
โทรสาร 02 245 6714 , 02 245 0968 

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

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 - 10  วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 
(นายจางท่ีมีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดอ่ืนใหยื่นคําขอ ณ 
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนั้น) 

วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 1. นายจางซ่ึงประสงคจะสงลูกจางซ่ึงทํางานในกิจการตามวัตถุประสงคของนายจางไปฝกงานใน
ตางประเทศ ไมเกิน 45 วัน โดยลูกจางไดรับเงินหรือประโยชนท่ีจะพึงไดรับในตางประเทศไมต่ํากวาอัตราและ
หลักเกณฑท่ีอธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด ตองยื่นแบบแจงการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศไมเกิน     
สี่สิบหาวัน ตออธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผูท่ีอธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมายกอนวันท่ีลูกจางเดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักร 
 2. การสงลูกจางไปฝกงานดังกลาวจะเรียกเก็บเงินหรือประโยชนอ่ืนมิได 
 3. นายจางซ่ึงสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศตองรับผิดชอบในการเดินทางกลับมาในราชอาณาจักร
ของลูกจาง 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  

 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นแบบพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร   

 (ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณา / เสนอความเห็นอธิบดีหรือ
 ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

 (ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  อธิบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายลงนามรับทราบ
 การแจง / ลงนามแบบ จง.12  

   (ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  3 ช่ัวโมง 

 

 

 



 3 / 3 

 

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. บัญชีรายชื่อลูกจางท่ีจะไปฝกงานในตางประเทศ (จง.47) จํานวน 3 ชุด 

 
 หมายเหตุ  1. สําเนาหลักฐานทุกฉบับใหนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันท่ียื่นคําขอ 
     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 
 

 

งานท่ีใหบริการ นายจางขออนุญาตสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศเกิน 45 วัน 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544  
 - กฎกระทรวงฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2538)  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการสงลูกจางไปฝกงานใน
ตางประเทศตามมาตรา 49 ทวิ (2) และ (3)  
 - ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง หลักเกณฑการสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศและการสงลูกจาง 
เดินทางกลับ (ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2538)  
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - 15 วัน  (กฎกระทรวงฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2538)  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการสงลูกจางไป
ฝกงานในตางประเทศ) 
     

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน
อาคารสํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี 3 บริเวณภายใน
กระทรวงแรงงาน 
ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท 02 245 6713 -14 
โทรสาร 02 245 6714 , 02 245 0968 

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

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 - 10  วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 
(นายจางท่ีมีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดอ่ืนใหยื่นคําขอ ณ 
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนั้น) 

วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

   1. นายจางซ่ึงประสงคจะสงลูกจางซ่ึงทํางานในกิจการตามวัตถุประสงคของนายจางไปฝกงานใน
ตางประเทศ  เกิน 45 วัน โดยลูกจางไดรับเงินหรือประโยชนท่ีพึงจะไดรับในตางประเทศ ต่ํากวาอัตราและ
หลักเกณฑท่ีอธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด หรือสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศ ไมเกิน 45 วัน ตองไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายกอน 
   2. การสงลูกจางไปฝกงานดังกลาวจะเรียกเก็บเงินหรือประโยชนอ่ืนใดมิได 
   3. นายจางซ่ึงสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศตองรับผิดชอบในการเดินทางกลับมาในราชอาณาจักร
ของลูกจาง  

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *    ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ   
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

  (ระยะเวลา  3  ช่ัวโมง) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณา / ประทับตราลงนามในสัญญา
 ฝกงาน / เสนอความเห็นตออธิบดีหรือผูท่ีไดรับ
 มอบหมาย 
  (ระยะเวลา  4  ช่ัวโมง) 

  

- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  อธิบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณา/ลงนาม   
 ในหนังสืออนุญาตและแบบบัญชีรายชื่อลูกจาง   
 ท่ีไดรับอนุญาตสงไปฝกงานในตางประเทศ /      
 ลงนามแบบ จง.12 

 (ระยะเวลา  1 วันทําการ) 

 
- สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  2  วันทําการ 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. คําขออนุญาตสงลูกจางไปฝกงานในตางประเทศ (แบบ จง. 44) ซ่ึงกรอกขอความใหครบถวน 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 หรือขอตกลงของบริษัทในตางประเทศเก่ียวกับการจัดสง

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 จาํนวน 1 ฉบับ 
9. สัญญาฝกงาน ซ่ึงอยางนอยตองระบุเง่ือนไขดังนี้ จํานวน 4 ฉบับ 

  9.1 ระยะเวลาการฝกงาน 
  9.2 สวัสดิการอาหาร ท่ีพัก 
  9.3 คาโดยสารเครื่องบิน 
  9.4 คารักษาพยาบาล 
  9.5 อัตราเบี้ยเลี้ยง 
  9.6 การจายคาจางในประเทศไทย นายจางตองจายใหลูกจางท่ีไปฝกงานเต็มตามเงินเดือนท่ีไดรับโดย 
                 นายจางโอนเขาบัญชีเงินฝากของลูกจางในประเทศไทย 

10. บัญชีรายชื่อลูกจางท่ีนายจางจะสงไปฝกงานในตางประเทศ ระบุตําแหนง/สาขาท่ีไปฝกงาน จํานวน 1 ชุด 
11. บัญชีรายชื่อลูกจางท่ีไดรับอนุญาตใหสงไปฝกงานในตางประเทศ จํานวน 4 ชุด 
12. หนังสือมอบอํานาจของนายจางมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมายื่นและติดตอเรื่อง กรณีนายจาง  

    ไมมายื่นเอง (ติดอากรแสตมป 30 บาท) จํานวน 1 ฉบับ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
   ผูมอบและผูรับมอบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ 

หมายเหตุ 1. สําเนาหลักฐานทุกฉบับใหนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันท่ียื่นคําขอ 
   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 
 

 

งานท่ีใหบริการ การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว ภายใตการเคลื่อนยายแรงงานฝมือ

เสรีอาเซียน ตามขอตกลง MRAs 
 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน 

 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

 

หมวดหมูกระบวนงาน การออกใบอนุญาต 

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 
- พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 
- กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554 
- กฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552 
- ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 

และ  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 
  

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

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

 

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานท่ี / ชองทางการใหบริการสถานท่ี ระยะเวลาเปดใหบริการ 

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

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

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร ถึง วันศุกร 
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

1. เปนคนตางดาวภายใตการเคลื่อนยายแรงงานฝมือเสรีอาเซียน และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือ
หนังสือรับรองจากสภา / สมาคมวิชาชีพหรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย ตามขอตกลง MRAs 

2. คนตางดาวตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร หรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 
(Non-Immigrant Visa) ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง โดยมิใชไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะ
นักทองเท่ียวหรือผูเดินทางผาน (Tourist/Transit) 

3. ตองไมเปนงานท่ีหามท่ีกําหนดตามพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตางดาวทํา 
พ.ศ. 2522 จํานวน 39 อาชีพ 

4. ตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซึงจะขอรับใบอนุญาต
ทํางาน พ.ศ. 2552 

5. เปนไปตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว 
พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 

6. ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองจากสภา/สมาคมวิชาชีพหรือหนวยงานท่ีไดรับ
มอบหมายของประเทศไทย 

7. ตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตใหดําเนินกิจการ กรณีท่ีเปนการประกอบกิจการท่ี
กฎหมายกําหนดใหตองไดรับใบอนุญาต 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  * ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

  * ระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีท่ีมีปริมาณคําขอไมเกิน 25 

คําขอ ตอพนักงานเจาหนาท่ี 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาท่ีกําหนดไว 

ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับคําขอท่ีรับเขามามีปริมาณท่ีมากกวาจํานวนการใหบริการตามท่ีกําหนด 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 พิจารณาความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

 (ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 

 - สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
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ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 

2. เจาหนาท่ีพิจารณา / สงตรวจสอบ (ถามี) / 
 สรุปความเห็นตอนายทะเบียน / 

  (ระยะเวลา 4 ช่ัวโมง) 

    หมายเหตุ : กรณีสงตรวจสอบ 5 วันทําการ 

 - สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต 
    ทํางาน หรือ หนังสือไมอนุญาตทํางาน 

 (ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง) 

 - สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต 

หมายเหตุ :  คนตางดาวตองลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางานตอหนาเจาหนาท่ี 

 
- 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/สมาคมวิชาชีพหรือหนวยงานท่ีไดรับ

มอบหมายของประเทศไทย จํานวน 1 ฉบับ 
5. ใบรับรองแพทย ซ่ึงรับรองวาคนตางดาวไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหาม

ของคนตางดาวซึงจะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552 ไมเกิน 1 เดือนหรือตามท่ีแพทยระบุ 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 
- กรณีท่ีทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือท่ีนอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียน

ชําระแลว ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552  จํานวน 1 ชุด 

กรณีหางหุนสวนจํากัด ใหแสดงเอกสาร ดังนี้ 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด 
- กรณีท่ีทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือท่ีนอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียน

ชําระแลว ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552  จํานวน 1 ชุด 

1.2 กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ 
- สําเนาหนังสือรับรองขอความท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ  
- สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ  
- สําเนาหลักฐานการนําเงินจากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทย (ใบธุรกรรมทางการเงิน

และใบโอนเงิน เปนตน) จํานวน 1 ชุด หรือกรณีเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยกอนวันท่ี        
30 ตุลาคม 2545 ใหแนบสําเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคารยอนหลัง 6 เดือน 
จํานวน 1 ชุด  

- กรณีท่ีทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือท่ีนอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียน
ชําระแลว ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552  จํานวน 1 ชุด 

2. กรณีหนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล 
 -  หนังสือรับรองจากสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล ซ่ึงระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนง 

  ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ 
 

หมายเหตุ 
1) กรอกแบบเปนภาษาไทย เอกสารท่ีเปนภาษาตางประเทศใหจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยและรับรอง            

ความถูกตองโดยผูมีใบอนุญาต/หนวยราชการ 
2. สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้ 
 - เอกสารของนายจาง ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) หรือผูรับมอบอํานาจ 
 - เอกสารของคนตางดาว ใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ 
3) คนตางดาวท่ีมีสัญชาติประเทศกลุมเสี่ยงท่ีอาจเปนภัยตอความม่ันคง จํานวน 34 ประเทศ ใหถายสําเนา 

แบบคําขอ ตท.1 แบบหนังสือรับรองการจาง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือเดินทาง   
เพ่ิมอีก 1 ชุด  เพ่ือสงสํานักขาวกรองแหงชาติตรวจสอบ 
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คาธรรมเนียม  

1. คาคําขอ      คําขอละ    100  บาท 
2. คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน 
 (ก) ใบอนุญาตท่ีมีอายุไมเกิน 3 เดือน    ฉบับละ    750  บาท 
 (ข) ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน   ฉบับละ  1,500  บาท 
 (ค) ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป  ฉบับละ  3,000 บาท 
 (ง) ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียม 
     สําหรับระยะเวลาท่ีเกิน 1 ป  เพ่ิมข้ึนตามอัตราใน (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 
 

 

งานท่ีใหบริการ การขอรับใบอนญุาตทํางานของคนตางดาวระดับฝมือชํานาญการ 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน 

 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

 

หมวดหมูกระบวนงาน ออกใบอนุญาต     

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 
- พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 
- กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554 
- กฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552 
- ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 

และ  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

- 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  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

1. คนตางดาวตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร หรือไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 
(Non-Immigrant Visa) ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง โดยมิใชไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะนักทองเท่ียว
หรือผูเดินทางผาน (Tourist/Transit) 
2. ตองไมเปนงานท่ีหามท่ีกําหนดตามพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตางดาวทํา 
พ.ศ. 2522 จํานวน 39 อาชีพ 
3. ตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซึงจะขอรับใบอนุญาต
ทํางาน พ.ศ. 2552 
4. เปนไปตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว 
พ.ศ. 2552  และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 
5. ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีท่ีเปนการประกอบอาชีพท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
6. ตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตใหดําเนินกิจการ กรณีท่ีเปนการประกอบกิจการท่ี
กฎหมายกําหนดใหตองไดรับใบอนุญาต 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

  * ระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีท่ีมีปริมาณคําขอไมเกิน 25 

คําขอ ตอพนักงานเจาหนาท่ี 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาท่ีกําหนดไว 

ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับคําขอท่ีรับเขามามีปริมาณท่ีมากกวาจํานวนการใหบริการตามท่ีกําหนด 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี   
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร   

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
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ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณา / สงตรวจสอบ (ถามี) / 
 สรุปความเห็นตอนายทะเบียน /  

 (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

หมายเหตุ กรณีสงตรวจสอบ 5 วันทําการ 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
 ทํางาน หรือ หนังสือไมอนุญาตทํางาน 

 (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต 

หมายเหตุ :  คนตางดาวตองลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางานตอหนาเจาหนาท่ี 

 
- 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 ใบสําคัญถ่ินท่ีอยูและใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวฉบับจริง 

(ถามี) พรอมสําเนา  จํานวน 1 ชุด 
4. สําเนาหลักฐานการศึกษา และประสบการณการทํางาน หรือกรอกขอมูลตามแบบท่ีกําหนด จํานวน 1 ชุด 
5. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีท่ีเปนการประกอบวิชาชีพท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จํานวน 1 ฉบับ 
6. ใบรับรองแพทย ซ่ึงรับรองวาคนตางดาวไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ

ตองหามของคนตางดาวซึงจะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552  (ไมเกิน 1 เดือนหรือตามท่ีแพทย
ระบุ)  จํานวน 1 ฉบับ 

7. หนังสือมอบอํานาจจากคนตางดาวติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตร
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 

  - กรณีท่ีทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือท่ีนอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน

   ชําระแลว  ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

   อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552  จํานวน 1 ชุด 

  กรณีหางหุนสวนจํากัด ใหแสดงเอกสารดังนี้ 
  - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด  
  - กรณีท่ีทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือท่ีนอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน

   ชําระแลว  ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
   อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552  จํานวน 1 ชุด 

 1.2 นิติบุคคลในตางประเทศ  
  - สําเนาหนังสือรับรองขอความท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 
   ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาหลักฐานการนําเงินจากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทย (ใบธุรกรรมทางการเงิน,  
   ใบโอนเงิน เปนตน) จํานวน 1 ชุด หรือกรณีเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยกอนวันท่ี 30  

  ตุลาคม 2545 ใหแนบสําเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคารยอนหลัง 6 เดือน  
  จํานวน 1 ชุด  

  - กรณีท่ีทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือท่ีนอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
   ชําระแลว  ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
   อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552  จํานวน 1 ชุด 

 2. กรณีหนวยราชการ /รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาล 
  - หนังสือรับรองจากสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาลซ่ึงระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนง 
   ระยะเวลาการจาง  จํานวน 1 ฉบับ 

 3. กรณีสถาบันการศึกษา  โรงเรียนรัฐบาล  
  - หนังสือรับรองจากสวนราชการตนสังกัด (สํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, เขตการศึกษา,  
   สํานักงานเขต) ซ่ึงระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนงงาน ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาสัญญาจาง จํานวน 1 ชุด  



 5 / 6 

 

 4. กรณีโรงเรียนเอกชน  
  - หนังสือแตงตั้งครู/ผูสอนปฏิบัติหนาท่ี จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาสัญญาจาง จํานวน 1 ชุด  
  - สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ  หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแนบสําเนาใบอนุญาต 
   ตางๆ ท่ีเก่ียวของ จํานวน 1 ชุด 

 5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน  
  - สําเนาหนังสือรับรองจากหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนง และ 
   ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย  
   จํานวน 1 ชุด 

 6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ  
  - สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมวัตถุประสงค  ขอบังคับ และ สําเนา
   แตงตั้งคณะกรรมการท่ีเปนปจจุบัน  จํานวน 1 ชุด  
  - หนังสือรับรองจากสวนราชการ (กรณีเปนองคกรเอกชนตางประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ  

 7. กรณีกิจการถายทําภาพยนตรจากตางประเทศ 
  - หนังสือรับรองจากกรมการทองเท่ียว พรอมรายชื่อคนตางดาว เลขท่ีหนังสือเดินทาง 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  
  - กรณีท่ีทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือท่ีนอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียน
   ชําระแลว  ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา 
   อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552  จํานวน 1 ชุด  

 9. กรณีนายจางซ่ึงมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูนอกราชอาณาจักร  
  - สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซ้ือขาย หรือเอกสารอ่ืนทีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา 
   ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด  

 10. กรณีท่ีเปนการทํางานโดยไมมีนายจาง  
  - สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซ้ือขาย หรือเอกสารอ่ืนท่ีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา 
   ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด  
  - สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ในกรณีท่ีเปน 
   การทํางานท่ีอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ชุด 
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หมายเหตุ 
1) กรอกแบบเปนภาษาไทย เอกสารท่ีเปนภาษาตางประเทศใหจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยและรับรอง            

ความถูกตองโดยผูมีใบอนุญาต/หนวยราชการ 
2) สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้ 
 - เอกสารของนายจาง ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) หรือผูรับมอบอํานาจ 
 - เอกสารของคนตางดาว ใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ 
3) คนตางดาวท่ีมีสัญชาติประเทศกลุมเสี่ยงท่ีอาจเปนภัยตอความม่ันคง จํานวน 34 ประเทศ ใหถายสําเนา 

แบบคําขอ ตท.1  แบบหนังสือรับรองการจาง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือเดินทาง   
เพ่ิมอีก 1 ชุด  เพ่ือสงสํานักขาวกรองแหงชาติตรวจสอบ 

 

คาธรรมเนียม  

1. คาคําขอ      คําขอละ    100  บาท 
2. คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน 
 (ก)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุไมเกิน 3 เดือน    ฉบับละ    750  บาท 
 (ข)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน   ฉบับละ  1,500  บาท 
 (ค)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป  ฉบับละ  3,000 บาท 
 (ง)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียม 
      สําหรับระยะเวลาท่ีเกิน 1 ป  เพ่ิมข้ึนตามอัตราใน (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 
 

 

งานท่ีใหบริการ 
การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวระดับฝมือ ชํานาญการซ่ึงอยู 

นอกราชอาณาจักร (นายจางย่ืนแทน) 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน 

 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

 

หมวดหมูกระบวนงาน การออกใบอนุญาต     

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 
- พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 
- กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554 
- กฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552 
- ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 

และ  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

- 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  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 1. นายจางผูประสงคจะจางคนตางดาวซ่ึงอยูนอกราชอาณาจักรเขามาทํางานในกิจการของตนใน
ราชอาณาจักร  จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตแทนคนตางดาวได   
 2. ตองไมเปนงานท่ีหามท่ีกําหนดตามพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตางดาว
ทํา พ.ศ. 2522 จํานวน 39 อาชีพ 
 3. ตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซึงจะขอรับ
ใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552 
 4. เปนไปตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว 
พ.ศ. 2552  และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 
 5. ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีท่ีเปนการประกอบอาชีพท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 6. ตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตใหดําเนินกิจการ กรณีท่ีเปนการประกอบ
กิจการท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับใบอนุญาต 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

  * ระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีท่ีมีปริมาณคําขอไมเกิน 25 

คําขอ ตอพนักงานเจาหนาท่ี 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาท่ีกําหนดไว 

ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับคําขอท่ีรับเขามามีปริมาณท่ีมากกวาจํานวนการใหบริการตามท่ีกําหนด 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี   
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร   

 (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 - สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
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ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 

2. เจาหนาท่ีพิจารณา / สงตรวจสอบ (ถามี) / 
 สรุปความเห็นตอนายทะเบียน 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

หมายเหตุ กรณีสงตรวจสอบ 5 วันทําการ 

 - สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  นายทะเบียนลงนามในหนังสือแจงรับคําขอ 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 - สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

4.  คนตางดาวยื่นเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือขอรับ
 ใบอนุญาตทํางาน เม่ือเดินทางเขามาใน
 ราชอาณาจักรแลว  

  

5. เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร / 
 พิจารณา สรุปความเห็นตอนายทะเบียน / 
 บันทึกขอมูล บันทึกผลการพิจารณา / พิมพ
 ใบอนุญาตทํางาน 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 - สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

6. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
 ทํางาน หรือ หนังสือไมอนุญาตทํางาน 

 (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 - สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

7. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต 

หมายเหตุ :  คนตางดาวตองลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางานตอหนาเจาหนาท่ี 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   5  วันทําการ  (ไมรวมระยะเวลาสงตรวจสอบ (ถามี)  5 วันทําการ  และไมรวม
ระยะเวลาระหวางท่ีคนตางดาวยังไมไดเดินทางเขามาในราชอาณาจักร) 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

กรณีคนตางดาวยังไมเดินทางเขามาในราชอาณาจักร 

1. คําขอรับใบอนุญาตทํางานแทนคนตางดาว ตามมาตรา 11  (แบบ ตท.3)  จํานวน 1 ชุด 
2. สําเนาหนังสือเดินทาง  จํานวน 1 ชุด 
3. สําเนาหลักฐานการศึกษา และประสบการณการทํางาน หรือกรอกขอมูลตามแบบท่ีกําหนด จํานวน 1 ชุด 
4. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีท่ีเปนการประกอบวิชาชีพท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จํานวน 1 ฉบับ 
5. หนังสือรับรองการจาง จํานวน 1 ฉบับ 
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6. กรณีนายจางเปนคนไทย ใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของนายจาง หรือหากเปนสวนราชการ ใหแนบ
สําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ 

7. กรณีนายจางเปนคนตางดาว ใหแนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจาง 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 

  - กรณีท่ีทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือท่ีนอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน

   ชําระแลว  ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

   อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552  จํานวน 1 ชุด 

  กรณีหางหุนสวนจํากัด ใหแสดงเอกสารดังนี้ 
  - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด  
  - กรณีท่ีทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือท่ีนอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน

   ชําระแลว  ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
   อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552  จํานวน 1 ชุด 

 1.2 นิติบุคคลในตางประเทศ  
  - สําเนาหนังสือรับรองขอความท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 
   ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาหลักฐานการนําเงินจากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทย (ใบธุรกรรมทางการเงิน,  
   ใบโอนเงิน เปนตน) จํานวน 1 ชุด หรือกรณีเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยกอนวันท่ี 30  

  ตุลาคม 2545 ใหแนบสําเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคารยอนหลัง 6 เดือน  
  จํานวน 1 ชุด  

  - กรณีท่ีทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือท่ีนอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
   ชําระแลว  ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
   อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552  จํานวน 1 ชุด 

 2. กรณีหนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล  
  - หนังสือรับรองจากสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล ซ่ึงระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนง 
   ระยะเวลาการจาง  จํานวน 1 ชุด 
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 3. กรณีสถาบันการศึกษา  โรงเรียนรัฐบาล  
  - หนังสือรับรองจากสวนราชการตนสังกัด (สํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, เขตการศึกษา,  
   สํานักงานเขต) ซ่ึงระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนงงาน ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาสัญญาจาง จํานวน 1 ชุด  

 4. กรณีโรงเรียนเอกชน  
  - หนังสือแตงตั้งครู/ผูสอนปฏิบัติหนาท่ี จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาสัญญาจาง จํานวน 1 ชุด  
  - สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ  หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแนบสําเนาใบอนุญาต 
   ตางๆ ท่ีเก่ียวของ จํานวน 1 ชุด 

 5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน  
  - สําเนาหนังสือรับรองจากหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนง และ 
   ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย  
   จํานวน 1 ชุด 

 6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ  
  - สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมวัตถุประสงค  ขอบังคับ และ สําเนา
   แตงตั้งคณะกรรมการท่ีเปนปจจุบัน  จํานวน 1 ชุด  
  - หนังสือรับรองจากสวนราชการ (กรณีเปนองคกรเอกชนตางประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ  

 7. กรณีกิจการถายทําภาพยนตรจากตางประเทศ 
  - หนังสือรับรองจากกรมการทองเท่ียว พรอมรายชื่อคนตางดาว เลขท่ีหนังสือเดินทาง 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  
  - กรณีท่ีทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือท่ีนอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียน
   ชําระแลว  ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา 
   อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552  จํานวน 1 ชุด  

 9. กรณีนายจางซ่ึงมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูนอกราชอาณาจักร  
  - สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซ้ือขาย หรือเอกสารอ่ืนทีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา 
   ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด  

 10. กรณีท่ีเปนการทํางานโดยไมมีนายจาง  
  - สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซ้ือขาย หรือเอกสารอ่ืนท่ีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา 
   ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด  
  - สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ในกรณีท่ีเปน 
   การทํางานท่ีอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ชุด 
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กรณีเม่ือคนตางดาวเดินทางเขามาในราชอาณาจักรแลว 

1. สําเนาหนังสือเดินทางของคนตางดาวท่ีมีหลักฐานการอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรประเภทคน
อยูชั่วคราว (Non – Immigrant)  มิใชประเภทนักทองเท่ียวหรือผูเดินทางผาน  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. ใบรับรองแพทย ซ่ึงรับรองวาคนตางดาวไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ

ตองหามของคนตางดาวซึงจะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552 จํานวน 1 ฉบับ 
5. หนังสือมอบอํานาจจากคนตางดาวติดอากรแสตมป 10 บาท  จํานวน 1 ฉบับ  และสําเนาบัตร

ประชาชนของผูรับมอบอํานาจคนไทย  จํานวน 1 ฉบับ  กรณีคนตางดาวไมมายื่นดวยตนเอง 
 

หมายเหตุ 
1) กรอกแบบเปนภาษาไทย เอกสารท่ีเปนภาษาตางประเทศใหจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยและรับรอง            

ความถูกตองโดยผูมีใบอนุญาต/หนวยราชการ 
2) สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้ 
 - เอกสารของนายจาง ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) หรือผูรับมอบอํานาจ 
 - เอกสารของคนตางดาว ใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ 
3) คนตางดาวท่ีมีสัญชาติประเทศกลุมเสี่ยงท่ีอาจเปนภัยตอความม่ันคง จํานวน 34 ประเทศ ใหถายสําเนา 

แบบคําขอ ตท.1  แบบหนังสือรับรองการจาง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือเดินทาง   
เพ่ิมอีก 1 ชุด  เพ่ือสงสํานักขาวกรองแหงชาติตรวจสอบ 

 

คาธรรมเนียม  

1. คาคําขอ      คําขอละ    100  บาท 
2. คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน 
 (ก)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุไมเกิน 3 เดือน    ฉบับละ    750  บาท 
 (ข)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน   ฉบับละ  1,500  บาท 
 (ค)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป  ฉบับละ  3,000 บาท 
 (ง)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียม 
      สําหรับระยะเวลาท่ีเกิน 1 ป  เพ่ิมข้ึนตามอัตราใน (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 
 

 

งานท่ีใหบริการ การขอตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวระดับฝมือ ชํานาญการ 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน 

 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต     

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 
- กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554 
- กฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหามของคนตางดาวซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552 
- ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 

และ  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

- 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  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 - 10  วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  

ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

คนตางดาวผูรับใบอนุญาตทํางานประสงคจะทํางานตอไป ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอนาย
ทะเบียนกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  โดยสามารถยื่นคําขอไดกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 30 วัน  เม่ือยื่นคําขอแลว ให 
ผูขอตออายุใบอนุญาตทํางานไปพลางกอนได จนกวานายทะเบียนจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต และการตออายุ
ใบอนุญาตใหตอไดครั้งละไมเกิน 2 ป  

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ
บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ
ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  
ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

  * ระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีท่ีมีปริมาณคําขอไมเกิน 25 
คําขอ ตอพนักงานเจาหนาท่ี 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาท่ีกําหนดไว 

ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับคําขอท่ีรับเขามามีปริมาณท่ีมากกวาจํานวนการใหบริการตามท่ีกําหนด 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานเขตพ้ืนท่ี  
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณา / สงตรวจสอบ (ถามี) / 
 สรุปความเห็นตอนายทะเบียน   

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

หมายเหตุ กรณสีงตรวจสอบ 5 วันทําการ 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานเขตพ้ืนท่ี  
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
 ทํางาน หรือ หนังสือไมอนุญาตทํางาน 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 - สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานเขตพ้ืนท่ี  
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต 
 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานเขตพ้ืนท่ี  
- 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 ใบสําคัญถ่ินท่ีอยูและใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวฉบับจริง 

(ถามี) พรอมสําเนา  จํานวน 1 ชุด 
4. สําเนาหลักฐานการศึกษา และประสบการณการทํางาน หรือกรอกขอมูลตามแบบท่ีกําหนด จํานวน 1 ชุด 
5. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีท่ีเปนการประกอบวิชาชีพท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จํานวน 1 ฉบับ 
6. ใบรับรองแพทย ซ่ึงรับรองวาคนตางดาวไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ

ตองหามของคนตางดาวซึงจะขอรับใบอนุญาตทํางาน พ.ศ. 2552  (ไมเกิน 1 เดือนหรือตามท่ีแพทย
ระบุ)  จํานวน 1 ฉบับ 

7. เอกสารตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในใบอนุญาตทํางาน  (ถามี)  จํานวน  1 ชุด 
8. หนังสือมอบอํานาจจากคนตางดาวติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตร

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 

  - กรณีท่ีทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือท่ีนอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน

   ชําระแลว  ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

   อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552  จํานวน 1 ชุด 

  กรณีหางหุนสวนจํากัด ใหแสดงเอกสารดังนี้ 
  - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด  
  - กรณีท่ีทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือท่ีนอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน

   ชําระแลว  ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
   อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552  จํานวน 1 ชุด 
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 1.2 นิติบุคคลในตางประเทศ  
  - สําเนาหนังสือรับรองขอความท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 
   ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาหลักฐานการนําเงินจากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทย (ใบธุรกรรมทางการเงิน,  
   ใบโอนเงิน เปนตน) จํานวน 1 ชุด หรือกรณีเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยกอนวันท่ี 30  

  ตุลาคม 2545 ใหแนบสําเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคารยอนหลัง 6 เดือน  
  จํานวน 1 ชุด  

  - กรณีท่ีทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือท่ีนอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
   ชําระแลว  ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
   อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552  จํานวน 1 ชุด 

 2. กรณีหนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาล 
  - หนังสือรับรองจากสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล ซ่ึงระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนง 
   ระยะเวลาการจาง  จํานวน 1 ชุด 

 3. กรณีสถาบันการศึกษา  โรงเรียนรัฐบาล  
  - หนังสือรับรองจากสวนราชการตนสังกัด (สํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, เขตการศึกษา,  
   สํานักงานเขต) ซ่ึงระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนงงาน ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาสัญญาจาง จํานวน 1 ชุด  

 4. กรณีโรงเรียนเอกชน  
  - หนังสือแตงตั้งครู/ผูสอนปฏิบัติหนาท่ี จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาสัญญาจาง จํานวน 1 ชุด  
  - สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ  หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแนบสําเนาใบอนุญาต 
   ตางๆ ท่ีเก่ียวของ จํานวน 1 ชุด 

 5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน  
  - สําเนาหนังสือรับรองจากหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนง และ 
   ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย  
   จํานวน 1 ชุด 

 6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ  
  - สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมวัตถุประสงค  ขอบังคับ และ สําเนา
   แตงตั้งคณะกรรมการท่ีเปนปจจุบัน  จํานวน 1 ชุด  

 7. กรณีกิจการถายทําภาพยนตรจากตางประเทศ 
  - หนังสือรับรองจากกรมการทองเท่ียว พรอมรายชื่อคนตางดาว เลขท่ีหนังสือเดินทาง ตําแหนง  
   ระยะเวลาการถายทํา จํานวน 1 ชุด 
  - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูประสานงาน (กรณีเปนนิติบุคคล) ไมเกิน 6 เดือน 
   จํานวน 1 ชุด  
  - สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน  (บอจ.5)  จํานวน  1 ชุด 
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 8. กรณีบุคคลธรรมดา  
  - สําเนาใบทะเบียนพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ  
  - กรณีท่ีทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือท่ีนอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียน
   ชําระแลว  ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา 
   อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552  จํานวน 1 ชุด  

 9. กรณีนายจางซ่ึงมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูนอกราชอาณาจักร  
  - สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซ้ือขาย หรือเอกสารอ่ืนทีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา 
   ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด  

 10. กรณีท่ีเปนการทํางานโดยไมมีนายจาง  
  - สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซ้ือขาย หรือเอกสารอ่ืนท่ีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา 
   ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด  
  - สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ในกรณีท่ีเปน 
   การทํางานท่ีอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ชุด 
หมายเหตุ 
1) กรอกแบบเปนภาษาไทย เอกสารท่ีเปนภาษาตางประเทศใหจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยและรับรอง            

ความถูกตองโดยผูมีใบอนุญาต/หนวยราชการ 
2) สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้ 
 - เอกสารของนายจาง ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) หรือผูรับมอบอํานาจ 
 - เอกสารของคนตางดาว ใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ 

 

คาธรรมเนียม  

1. คาคําขอ      คําขอละ    100  บาท 
2. คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตทํางาน 
 (ก)  การตออายุใบอนุญาตท่ีมีอายุไมเกิน 3 เดือน    ฉบับละ    750  บาท 
 (ข)  การตออายุใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน   ฉบับละ  1,500  บาท 
 (ค)  การตออายุใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป  ฉบับละ  3,000 บาท 
 (ง)  การตออายุใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียม 
      สําหรับระยะเวลาท่ีเกิน 1 ป  เพ่ิมข้ึนตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค) 
     

ชองทางการรองเรียน  

สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน   
โทรศัพท  0 2245 2769 
 

แบบฟอรม ตัวอยาง  

-  คําขอตออายุใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 23  (แบบ ตท.5)   
-  หนังสือรับรองการจาง 
-  หนังสือมอบอํานาจ 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

งานท่ีใหบริการ การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน ออกใบอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 
- กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

- 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  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 - 10  วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 กรณีใบอนุญาตทํางานชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือใบอนุญาตทํางานยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตทํางาน
ตอนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแตวันท่ีทราบการชํารุดหรือสูญหาย โดยตองดําเนินการกอนวันท่ีหมดอายุ
ของใบอนุญาตทํางานนั้น 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

  * ระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีท่ีมีปริมาณคําขอไมเกิน 25 

คําขอ ตอพนักงานเจาหนาท่ี 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาท่ีกําหนดไว 

ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับคําขอท่ีรับเขามามีปริมาณท่ีมากกวาจํานวนการใหบริการตามท่ีกําหนด 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณา / สรุปความเห็นตอนาย
 ทะเบียน 

  (ระยะเวลา 4 ช่ัวโมง) 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบแทน 
 ใบอนุญาตทํางาน 

  (ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง) 

 - สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบแทน
 ใบอนุญาตทํางาน 

หมายเหตุ :  คนตางดาวตองลงลายมือชื่อในใบแทน
ใบอนุญาตทํางานตอหนาเจาหนาท่ี 

 - สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 รวมระยะเวลา  2  วันทําการ   
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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 ใบสําคัญถ่ินท่ีอยูและใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวฉบับจริง   
    (ถามี)  พรอมสําเนา  จํานวน 1 ชุด 
 4. กรณีใบอนุญาตทํางานสูญหาย ใหแนบ 
  - หลักฐานการรับแจงความของเจาหนาท่ีตํารวจ จํานวน 1 ฉบับ 
  - สําเนาใบอนุญาตทํางานเลมท่ีสูญหาย (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 
 5. กรณีใบอนุญาตทํางานชํารุดในสาระสําคัญ ใหแนบ 
  - ใบอนุญาตทํางานฉบับท่ีชํารุด/เสียหาย พรอมสําเนา 1 ฉบับ 
 6. หนังสือมอบอํานาจจากคนตางดาวติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประชาชน

ของผูรับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ กรณีคนตางดาวไมมายื่นดวยตนเอง 

หมายเหตุ  :  สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรองโดยคนตางดาว หรือผูรับมอบอํานาจ 
 

คาธรรมเนียม  

 - คาคําขอ      คําขอละ    100  บาท 
 - คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตทํางาน  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 

 

งานท่ีใหบริการ 
การขออนุญาตเปล่ียนหรือเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงาน  ทองท่ีหรือสถานท่ี
ทํางาน หรือเง่ือนไขท่ีไดรับอนุญาต หรือการเพ่ิมนายจาง 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน 

 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต     
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 
- พระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 
- กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554 
- ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552 

และ  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

- 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  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 - 10 วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 



 2 / 7 

 

หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 1. การเปลี่ยนหรือเพ่ิมลักษณะงานกับนายจางปจจุบันตองไมเปนงานหามท่ีกําหนดตามพระราช
กฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 จํานวน 39 อาชีพ 
 2. การเปลี่ยนหรือเพ่ิมทองท่ีหรือสถานท่ีทํางานของนายจางปจจุบันตองเปนไปตามหลักฐานท่ีได
นํามาแสดงประกอบการพิจารณาและตามความจําเปนและเหมาะสม 
 3. การเปลี่ยนหรือเพ่ิมเง่ือนไขการทํางานกับนายจางปจจุบันตองเปนไปตามความจําเปนและ
เหมาะสมกับตําแหนงงานหรือลักษณะงานท่ีคนตางดาวทําอยูเดิม 
 4. การเพ่ิมนายจาง 
  - ตองไมเปนงานท่ีหามคนตางดาวทําตามพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ี
หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 จํานวน 39 อาชีพ 
  - เปนไปตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคน
ตางดาว พ.ศ. 2552 
  - ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีท่ีเปนการประกอบอาชีพท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  - ตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือหนังสืออนุญาตใหดําเนินกิจการ กรณีท่ีเปนการ
ประกอบกิจการท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับใบอนุญาต 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

  * ระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีท่ีมีปริมาณคําขอไมเกิน 25 

คําขอ ตอพนักงานเจาหนาท่ี 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาท่ีกําหนดไว 

ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับคําขอท่ีรับเขามามีปริมาณท่ีมากกวาจํานวนการใหบริการตามท่ีกําหนด 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
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ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณา / สงตรวจสอบ (ถามี) /  
 สรุปความเห็นตอนายทะเบียน 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

หมายเหตุ กรณสีงตรวจสอบ 5 วันทําการ 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
 ทํางาน หรือ หนังสือไมอนุญาตทํางาน 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 - สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต  - สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  3 วันทําการ  (ไมรวมระยะเวลาสงตรวจสอบ (ถามี)  5 วันทําการ) 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. คําขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงาน  นายจาง  ทองท่ีหรือสถานท่ีทํางาน และ
เง่ือนไข ตามมาตรา 26  (แบบ ตท.6)  จํานวน 1 ชุด 

2. ใบอนุญาตทํางานฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
3. หนังสือมอบอํานาจจากคนตางดาว ติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตร

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 

กรณีเปล่ียนหรือเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงาน หรือเง่ือนไขท่ีไดรับอนุญาต หรือการเพ่ิมนายจาง 
1. หนังสือรับรองการจาง จํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาหลักฐานการศึกษา และประสบการณการทํางาน หรือกรอกขอมูลตามแบบท่ีกําหนด จํานวน 1 ชุด 
3. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีท่ีเปนการประกอบวิชาชีพท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับ

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 

  - กรณีท่ีทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือท่ีนอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน

   ชําระแลว  ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

   อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552  จํานวน 1 ชุด 

  กรณีหางหุนสวนจํากัด ใหแสดงเอกสารดังนี้ 
  - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด  
  - กรณีท่ีทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือท่ีนอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน

   ชําระแลว  ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
   อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552  จํานวน 1 ชุด 

 1.2 นิติบุคคลในตางประเทศ  
  - สําเนาหนังสือรับรองขอความท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 
   ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาหลักฐานการนําเงินจากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทย (ใบธุรกรรมทางการเงิน,  
   ใบโอนเงิน เปนตน) จํานวน 1 ชุด หรือกรณีเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยกอนวันท่ี 30  

  ตุลาคม 2545 ใหแนบสําเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคารยอนหลัง 6 เดือน  
  จํานวน 1 ชุด  

  - กรณีท่ีทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือท่ีนอกเหนือจากการพิจารณาทุนจด ทะเบียน
   ชําระแลว  ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
   อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552  จํานวน 1 ชุด 

 2. กรณีหนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล  
  - หนังสือรับรองจากสวนราชการ /รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาลซ่ึงระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนง 
   ระยะเวลาการจาง  จํานวน 1 ฉบับ 

 3. กรณีสถาบันการศึกษา  โรงเรียนรัฐบาล  
  - หนังสือรับรองจากสวนราชการตนสังกัด (สํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, เขตการศึกษา,  
   สํานักงานเขต) ซ่ึงระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนงงาน ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาสัญญาจาง จํานวน 1 ชุด  

 4. กรณีโรงเรียนเอกชน  
  - หนังสือแตงตั้งครู/ผูสอนปฏิบัติหนาท่ี จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาสัญญาจาง จํานวน 1 ชุด  
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  - สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ  หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแนบสําเนาใบอนุญาต 
   ตางๆ ท่ีเก่ียวของ จํานวน 1 ชุด 

 5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน  
  - สําเนาหนังสือรับรองจากหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนง และ 
   ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย  
   จํานวน 1 ชุด 

 6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ  
  - สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมวัตถุประสงค  ขอบังคับ และ สําเนา
   แตงตั้งคณะกรรมการท่ีเปนปจจุบัน  จํานวน 1 ชุด  
  - หนังสือรับรองจากสวนราชการ (กรณีเปนองคกรเอกชนตางประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ  

 7. กรณีกิจการถายทําภาพยนตรจากตางประเทศ 
  - หนังสือรับรองจากกรมการทองเท่ียว พรอมรายชื่อคนตางดาว เลขท่ีหนังสือเดินทาง 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  
  - กรณีท่ีทุนจดทะเบียนไมเพียงพอตอการพิจารณา หรือท่ีนอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียน
   ชําระแลว  ใหใชสําเนาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา 
   อนุญาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2552  จํานวน 1 ชุด  

 9. กรณีนายจางซ่ึงมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูนอกราชอาณาจักร  
  - สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซ้ือขาย หรือเอกสารอ่ืนทีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา 
   ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด  

 10. กรณีท่ีเปนการทํางานโดยไมมีนายจาง  
  - สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซ้ือขาย หรือเอกสารอ่ืนท่ีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา 
   ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด  
  - สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ในกรณีท่ีเปน 
   การทํางานท่ีอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ชุด 

กรณีเปล่ียนหรือเพ่ิมทองท่ีหรือสถานท่ีทํางานของนายจางปจจุบัน 

 เอกสารตามประเภทของนายจาง 
1. กรณีเปนสถานประกอบการเอกชน 
 1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย  
  กรณีบริษัทจํากัด  ใหแสดงเอกสารดังนี้ 
  - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ไมเกิน 6 เดือน ท่ีระบุประเภทการเปลี่ยนแปลง 

   และ/หรือเพ่ิมท่ีตั้งสถานท่ีทํางาน ท่ีตั้งสาขา และ/หรือทองท่ี จํานวน 1 ชุด  
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  กรณีหางหุนสวนจํากัด ใหแสดงเอกสารดังนี้ 
  - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไมเกิน 6 เดือน  ท่ีระบุประเภทการเปลี่ยนแปลง 

   และ/หรือเพ่ิมท่ีตั้งสถานท่ีทํางาน ท่ีตั้งสาขา และ/หรือทองท่ี   จํานวน 1 ชุด  

 1.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ  
  - สําเนาหนังสือรับรองขอความท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 
   ของคนตางดาว พ.ศ. 2542   จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว  จํานวน  1 ฉบับ  (กรณีไมไดรับการยกเวน) 

 2. กรณีหนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล  
  - หนังสือรับรองจากสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล ซ่ึงระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของ  
   จํานวน 1 ฉบับ 

 3. กรณีโรงเรียนเอกชน  
  - สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ   
  - สําเนาใบอนุญาตตางๆ ท่ีระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของ  จํานวน  1 ชุด 

 4. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน  
  - สําเนาหนังสือรับรองจากหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของ 
   จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย  
   จํานวน 1 ชุด 

 5. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ  
  - สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมขอบังคับ และสําเนาแตงตั้ง 
   คณะกรรมการท่ีเปนปจจุบัน  จํานวน 1 ชุด  
  - หนังสือรับรองจากสวนราชการ (กรณีเปนองคกรเอกชนตางประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ  

 6. กรณีนายจางบุคคลธรรมดา  
  - สําเนาใบทะเบียนพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ  

 7. กรณีนายจางซ่ึงมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูนอกราชอาณาจักร  
  - สําเนานิติบุคคลของผูวาจางตามสัญญา ซ่ึงระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของ  จํานวน 1 ชุด  

 8. กรณีท่ีเปนการทํางานโดยไมมีนายจาง  
  - สําเนาสัญญาจางเหมา หรือสัญญาซ้ือขาย หรือเอกสารอ่ืนท่ีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา 
   ทํางานในราชอาณาจักร ซ่ึงระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของ  จํานวน 1 ชุด  
  - สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ในกรณีท่ีเปน 
   การทํางานท่ีอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ซ่ึงระบุการ 
   เปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของ  จํานวน 1 ชุด 
หมายเหตุ 
1) กรอกแบบเปนภาษาไทย เอกสารท่ีเปนภาษาตางประเทศใหจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยและรับรอง            

ความถูกตองโดยผูมีใบอนุญาต/หนวยราชการ 
 
 



 7 / 7 

 

2) สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้ 
 - เอกสารของนายจาง ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) หรือผูรับมอบอํานาจ 
 - เอกสารของคนตางดาว ใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ 

 

คาธรรมเนียม  

1. คาคําขอ      คําขอละ    100  บาท 
2. คาธรรมเนียมการอนุญาต 
 (1) การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพ่ิมลักษณะงาน   ครั้งละ  1,000  บาท 
 (2) การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพ่ิมนายจาง   ครั้งละ  3,000  บาท 
 (3) การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพ่ิมทองท่ีหรือสถานท่ีทํางาน ครั้งละ  1,000 บาท 
 (4) การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพ่ิมเง่ือนไขในการอนุญาต  ครั้งละ  150 บาท 
 

ชองทางการรองเรียน  

สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน  ถนนมิตรไมตรี  ดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท  0 2245 2769 
 

แบบฟอรม ตัวอยาง  

- คําขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงาน  นายจาง  ทองท่ีหรือสถานท่ีทํางาน และเง่ือนไข 
ตามมาตรา 26  (แบบ ตท.6)  

- หนังสือรับรองการจาง 
- หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางาน 
- หนังสือมอบอํานาจ  
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

งานท่ีใหบริการ การแจงการเขามาเพ่ือทํางานอันจําเปนและเรงดวน ระยะเวลาไมเกิน 15 วัน 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การรับแจง 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 
- กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

ไมระบุ 
 

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

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

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

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทํางาน 
เลขท่ี 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี  ชั้น 18  ถนนพญาไท   
เขตปทุมวัน  แขวงปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 

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

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 - 10  วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 

ดานตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

ดานตรวจคนหางานดอนเมือง เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 คนตางดาวท่ีเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพ่ือทํางานอันจําเปนและเรงดวนนั้น งานท่ีเขามา
ทํานั้นตองมีลักษณะเปนงานอันจําเปนและเรงดวน ซ่ึงถาไมรีบทํางานดังกลาวแลวนาจะเกิดความเสียหายข้ึน 
โดยมีระยะเวลาไมเกิน 15 วัน 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

 (ระยะเวลา  20 นาที) 

 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทํางาน 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
- ดานตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ 
- ดานตรวจคนหางานดอนเมือง 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณารายละเอียดของเอกสาร /
 บันทึกขอมูล / เสนอความเห็นตอนายทะเบียน 

 (ระยะเวลา  20 นาที) 

 
 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทํางาน 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
- ดานตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ 
- ดานตรวจคนหางานดอนเมือง 

3.  นายทะเบียนลงนามรับทราบการแจง 

 (ระยะเวลา  20 นาที) 

 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทํางาน 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
- ดานตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ 
- ดานตรวจคนหางานดอนเมือง 

 รวมระยะเวลา  1  ช่ัวโมง 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

 1. แบบแจงการเขามาเพ่ือทํางานอันจําเปนและเรงดวน 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 เอกสารท่ีเปนภาษาตางประเทศใหจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยและรับรอง            

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  

-  แบบแจงการเขามาเพ่ือทํางานอันจําเปนและเรงดวนตามมาตรา 9  (แบบ ตท.10)   
-  หนังสือมอบอํานาจ 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

งานท่ีใหบริการ การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 
การลงทุน หรือกฎหมายอ่ืน 

 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน 
    

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีตอเนื่องจากหนวยงานอ่ืน 
 

หมวดหมูกระบวนงาน ออกใบอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551  
  -   กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ไดแก พระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอ่ืน เชน 
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ.2522 เปนตน 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

- 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  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 - 10  วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

   เปนคนตางดาวเขามาทํางานในราชอาณาจักร ไดรับสิทธิพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุน กฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและกฎหมายวาดวยปโตรเลียม  

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

  * ระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีท่ีมีปริมาณคําขอไมเกิน 25 

คําขอ ตอพนักงานเจาหนาท่ี 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาท่ีกําหนดไว 

ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับคําขอท่ีรับเขามามีปริมาณท่ีมากกวาจํานวนการใหบริการตามท่ีกําหนด 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี   
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร   

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 - สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานเขตพ้ืนท่ี  
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณา / สรุปความเห็นตอนาย
 ทะเบียน 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 - สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานเขตพ้ืนท่ี  
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
 ทํางาน 

   (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 - สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานเขตพ้ืนท่ี  
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต  

หมายเหตุ :  คนตางดาวตองลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางานตอหนาเจาหนาท่ี 

 - สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานเขตพ้ืนท่ี  
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  3  วันทําการ 
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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. หนังสือท่ีแสดงวาไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานตามกฎหมายอ่ืน เชน  

- หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)  จํานวน 1 ฉบับ  หรือ 
- หนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (IEAT)  จํานวน 1 ฉบับ หรือ 
- หนังสือจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  จํานวน  1 ฉบับ 

4. หนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและใบสําคัญถ่ินท่ีอยู พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน 6 เดือน)  จํานวน 1 ฉบับ 
 

คาธรรมเนียม  

1. คาคําขอ      คําขอละ    100  บาท 
2. คาธรรมเนียม 
 (ก)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุไมเกิน 3 เดือน    ฉบับละ    750  บาท 
 (ข)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน   ฉบับละ  1,500  บาท 
 (ค)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป  ฉบับละ  3,000 บาท 
 (ง)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียม 
      สําหรับระยะเวลาท่ีเกิน 1 ป  เพ่ิมข้ึนตามอัตราใน (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 
 

 

งานท่ีใหบริการ 
การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน 

 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีตอเนื่องจากหนวยงานอ่ืน 

 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 
- กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ไดแก  พระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน  หรือตามกฎหมายอ่ืน เชน 

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522  เปนตน 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

- ไมระบุ 
 

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

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

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

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 - 10  วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

  เปนคนตางดาวเขามาทํางานในราชอาณาจักร ไดรับสิทธิพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 
กฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและกฎหมายวาดวยปโตรเลียม  และไดรับการขยาย
ระยะเวลาการทํางานตามกฎหมายนั้นๆ   

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

  * ระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีท่ีมีปริมาณคําขอไมเกิน 25 

คําขอ ตอพนักงานเจาหนาท่ี 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาท่ีกําหนดไว 

ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับคําขอท่ีรับเขามามีปริมาณท่ีมากกวาจํานวนการใหบริการตามท่ีกําหนด 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณา / สรุปความเห็นตอนาย
 ทะเบียน 

   (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
 ทํางาน 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

4. ผูรับบริการรับใบอนุญาตทํางาน 

 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

   ระยะเวลาดําเนินการรวม  3 วันทําการ 
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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. หนังสือท่ีแสดงวาไดรับอนุญาตใหขยายระยะเวลาทํางานจาก 

- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (B.O.I)  จํานวน  1 ฉบับ  หรือ 
- การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (IEAT)  จํานวน  1 ฉบับ  หรือ 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  จํานวน  1 ฉบับ 

4. หนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและใบสําคัญถ่ินท่ีอยู 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 
 

 

งานท่ีใหบริการ 
การขออนุญาตเปล่ียนหรือเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงาน  นายจาง  ทองท่ีหรือ
สถานท่ีทํางาน ของคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือ
กฎหมายอ่ืน 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน 

 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีตอเนื่องจากหนวยงานอ่ืน 

 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต     

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 
- กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ไดแก  พระราชบัญญัติการสงเสริมการลงทุน  หรือตามกฎหมายอ่ืน เชน 

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522  เปนตน 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

- ไมระบุ 
 

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

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

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

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 - 10  วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 เปนคนตางดาวเขามาทํางานในราชอาณาจักร ไดรับสิทธิพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
ลงทุน กฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและกฎหมายวาดวยปโตรเลียม  และไดรับ
อนุญาตใหเปลี่ยน/เพ่ิมประเภทหรือลักษณะงาน นายจาง  ทองท่ีหรือสถานท่ีทํางาน 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

  * ระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีท่ีมีปริมาณคําขอไมเกิน 25 

คําขอ ตอพนักงานเจาหนาท่ี 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาท่ีกําหนดไว 

ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับคําขอท่ีรับเขามามีปริมาณท่ีมากกวาจํานวนการใหบริการตามท่ีกําหนด 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร  / เจาหนาท่ี   
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร   

 (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2. เจาหนาท่ีพิจารณา / สรุปความเห็นตอนาย
 ทะเบียน 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
 ทํางาน หรือ หนังสือไมอนุญาตทํางาน 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

4.  ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต 

 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

   ระยะเวลาดําเนินการรวม  3 วันทําการ 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

 1. คําขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงาน นายจาง ทองท่ีหรือสถานท่ีทํางาน และเง่ือนไข  
  ตามมาตรา 26  (แบบ ตท.6)   จํานวน 1 ฉบับ 
 2. ใบอนุญาตทํางานฉบับจริง พรอมสําเนา  จํานวน  1 ชุด 

3. หนังสือท่ีแสดงวาไดรับอนุญาตใหเปลี่ยน/เพ่ิมประเภทหรือลักษณะงานหรือนายจาง 
 (เฉพาะกรณีเปลี่ยน/เพ่ิมประเภทหรือลักษณะงาน 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/เพ่ิมทองท่ีหรือสถานท่ีทํางาน  หากมีท่ีตั้งโรงงานหรือโรงแรมท่ีตองการเพ่ิมท่ีตั้งใหแนบ
 หลักฐานการอนุญาตนั้นมาดวย) 
5. หนังสือมอบอํานาจจากคนตางดาว  ติดอากรแสตมป 10 บาท  จํานวน  1 ฉบับ  และสําเนาบัตร
 ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ  จํานวน 1 ฉบับ  (กรณีคนตางดาวไมมายื่นเอกสารดวยตนเอง) 

 

คาธรรมเนียม  

1. คาคําขอ      คําขอละ    100  บาท 
2. คาธรรมเนียมการอนุญาต 
 (1) การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพ่ิมลักษณะงาน   ครั้งละ  1,000  บาท 
 (2) การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพ่ิมนายจาง   ครั้งละ  3,000  บาท 
 (3) การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพ่ิมทองท่ีหรือสถานท่ีทํางาน ครั้งละ  1,000 บาท 
     

ชองทางการรองเรียน  

สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน   
โทรศัพท 0 2245 2769 
 

แบบฟอรม ตัวอยาง  

- คําขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงาน  นายจาง  ทองท่ีหรือสถานท่ีทํางาน และเง่ือนไข 
ตามมาตรา 26  (แบบ ตท.6)   
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

งานท่ีใหบริการ การแจงความตองการจางคนตางดาว  (การขอโควตา) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

- ไมระบุ 
 

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 - 10  วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 

 
 

หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 ผูประสงคจะจางคนตางดาวสัญชาติเมียนมา  ลาว และกัมพูชาเขาทํางาน ตองแจงความตองการจาง
คนตางดาว ณ สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี  หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัด ท่ีเปนท่ีตั้งของสถาน
ประกอบการ / นายจาง และเปนสถานท่ีท่ีคนตางดาวจะทํางาน 
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หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

  * ระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีท่ีมีปริมาณคําขอไมเกิน 25 

คําขอ ตอพนักงานเจาหนาท่ี 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาท่ีกําหนดไว 

ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับคําขอท่ีรับเขามามีปริมาณท่ีมากกวาจํานวนการใหบริการตามท่ีกําหนด 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

  (ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี  
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณา / สงตรวจสอบ (ถามี) / 
 เสนอความเห็นตอนายทะเบียน 

  (ระยะเวลา 4 ช่ัวโมง) 

 หมายเหตุ : กรณีสงตรวจสอบ 5 วันทําการ 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี  
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในหนังสือแจง
 ผลการพิจาณาโควตา 

  (ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี  
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม   1  วันทําการ    
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

 กรณีผูท่ีประสงคจะจางคนตางดาวเปนบุคคลธรรมดา 
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  โฉนดท่ีดิน  ทะเบียนเรือ เปนตน   จํานวน  1 ชุด 

5. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีทํางาน  จํานวน  1 ชุด 
6. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ  และสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ

อํานาจ  จํานวน 1 ฉบับ  (กรณีไมมายื่นดวยตนเอง) 

 กรณีผูท่ีประสงคจะจางคนตางดาวเปนนิติบุคคล 
 1.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน  1  ชุด 
 2. หลักฐานแสดงความจําเปนในการจางคนตางดาว  เชน  เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ  ทะเบียน
  พาณิชย  สัญญาเชา  โฉนดท่ีดิน  ทะเบียนเรือ เปนตน   จํานวน  1 ชุด 
 3. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีทํางาน  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 
 

งานท่ีใหบริการ การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวสัญชาติลาวและกัมพูชา ตามบันทึก

ความเขาใจวาดวยการจางแรงงานระหวางรัฐ (MOU) 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน 

 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืน 

 

หมวดหมูกระบวนงาน ออกใบอนุญาต     
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 
- กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

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

 

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี  วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 

 

หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 นายจางท่ีไดรับการจัดสรรจํานวนแรงงานตางดาว (โควตา)  และประสงคจะนําเขาแรงงานตางดาว

สัญชาติลาวและกัมพูชา  เขามาทํางานภายใตบันทึกความเขาใจวาดวยการจางแรงงานระหวางรัฐบาลแหง

ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงชาติอ่ืน  ตองยื่นคํารองขอนําเขาแรงงานตางดาว และคนตางดาวตองขอรับ

ใบอนุญาตทํางาน ณ  สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี  หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีเปนผูจัดสรร

จํานวนแรงงานตางดาว 
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หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

  * ระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีท่ีมีปริมาณคําขอไมเกิน 25 

คําขอ ตอพนักงานเจาหนาท่ี 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาท่ีกําหนดไว 

ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับคําขอท่ีรับเขามามีปริมาณท่ีมากกวาจํานวนการใหบริการตามท่ีกําหนด 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1. นายจางยื่นคํารองขอนําเขาแรงงานตางดาว
พรอมเอกสาร / เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร 

 (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2. เจาหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบจํานวนโควตาท่ีจะ
ขอนําเขา / ออกหนังสือยืนยันจํานวนโควตาท่ีจะ
ขอนําเขา และจัดสงเอกสารถึงสํานักบริหาร
แรงงานตางดาว 
 (ระยะเวลา 2 วันทําการ) 

หมายเหตุ :  ไมรวมระยะเวลาการจัดสงเอกสาร
ทางไปรษณีย 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3. เจาหนาท่ีพิจารณารายละเอียดของเอกสาร / 
เสนอผูมีอํานาจลงนามในหนังสือสงคํารองขอนําเขา
แรงงานตางดาวใหทางการลาว/กัมพูชา ผาน
สถานทูตลาว/กัมพูชา ประจําประเทศไทย 
 (ระยะเวลา 5 วันทําการ) 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
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ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 

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

หมายเหตุ :  ไมนับระยะเวลาการดําเนินการของ
ทางการลาว/กัมพูชา  

 ทางการลาว/กัมพูชา 

5. นายจางยื่นคําขอรับใบอนุญาตทํางานแทนคน
ตางดาว / เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร 

 (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 - สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

6. เจาหนาท่ีพิจารณาการขออนุญาตทํางานแทน
คนตางดาว / ออกหนังสือเปนหลักฐานใหนายจาง 
/ จัดสงเอกสารใหสํานักบริหารแรงงานตางดาว 

 (ระยะเวลา 3 วันทําการ) 

หมายเหตุ :  ไมรวมระยะเวลาการจัดสงเอกสาร
ทางไปรษณีย 

 - สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

7. ผูมีอํานาจลงนามในหนังสือถึงสถานทูตไทย ณ 
เวียงจันทร / พนมเปญ เพ่ือพิจารณาตรวจลงตรา    
วีซา Non L – A  และ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
เพ่ืออนุญาตใหแรงงานตางดาวเดินทางผานดาน
ตรวจคนเขาเมืองเขามาในประเทศไทย 

 (ระยะเวลา 5 วันทําการ) 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 

8. คนตางดาวยื่นคํารองขอรับใบอนุญาตทํางาน
พรอมเอกสาร  /  เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของเอกสาร 

 (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

หมายเหตุ : ดําเนินการเม่ือคนตางดาวเดินทางเขา
มาในประเทศไทยและผานการตรวจสุขภาพแลว 

 - สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

9. เจาหนาท่ีพิจารณารายละเอียดของเอกสาร / 
เสนอความเห็นนายทะเบียน / บันทึกขอมูล /  
พิมพใบอนุญาต  

 (ระยะเวลา 5 วันทําการ) 

 - สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
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ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 

10. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทํางาน 

 (ระยะเวลา 2 วันทําการ) 

 - สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

11. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
ทํางาน 
หมายเหตุ :  คนตางดาวตองลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางานตอหนาเจาหนาท่ี 

 - สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  25  วันทําการ  ( ไมรวมระยะเวลาจัดสงเอกสารทางไปรษณีย และระยะเวลาการ
ดําเนินการของทางการลาว/กัมพูชา และไมรวมระยะเวลาระหวางท่ีคนตางดาวยังไมไดเดินทางเขามาใน
ราชอาณาจักร) 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

 เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอนําเขาแรงงานตางดาว 

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   

- กรณีผูรับมอบเปนบริษัทจัดหางาน  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  
  - สําเนาหนังสือรับรองขอความท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 
   ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ  

 2. กรณีโรงเรียนเอกชน  
  - สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ  หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแนบสําเนาใบอนุญาต 
   ตางๆ ท่ีเก่ียวของ จํานวน 1 ชุด 

 3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน  
  - สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย  
   จํานวน 1 ชุด 

 4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ  
  - สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมวัตถุประสงค  ขอบังคับ และ สําเนา
   แตงตั้งคณะกรรมการท่ีเปนปจจุบัน  จํานวน 1 ชุด  

 5. กรณีบุคคลธรรมดา  
  - สําเนาใบทะเบียนพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ  

 6. กรณีนายจางซ่ึงมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูนอกราชอาณาจักร  
  - สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซ้ือขาย หรือเอกสารอ่ืนทีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา 
   ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด  
 

เอกสารประกอบการย่ืนคําขออนุญาตทํางานแทนคนตางดาว 
1. แบบคําขอรับใบอนุญาตทํางาน  (แบบ ตท.2)  จํานวน  1 ฉบับ 
2. หนังสือรับรองการจาง  จํานวน 1 ฉบับ 
3. สําเนาหนังสือยืนยันการมีโควตา   จํานวน  1  ฉบับ 
4. บัญชีรายชื่อคนตางดาว  (Name List)  ระบุดานท่ีจะเดินทางเขามา  จํานวน  1 ชุด 
5. หนังสือมอบอํานาจของนายจาง พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ  จํานวน 

1 ชุด  (กรณีนายจางไมมายื่นดวยตนเอง) 
- กรณีผูรับมอบเปนพนักงาน  ใหแนบสําเนาหลักฐานแสดงการเปนพนักงาน  จํานวน  1 ชุด   
- กรณีผูรับมอบเปนบริษัทจัดหางาน  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  
  - สําเนาหนังสือรับรองขอความท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 
   ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ  

 2. กรณีโรงเรียนเอกชน  
  - สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ  หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแนบสําเนาใบอนุญาต 
   ตางๆ ท่ีเก่ียวของ จํานวน 1 ชุด 

 3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน  
  - สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย  
   จํานวน 1 ชุด 

 4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ  
  - สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมวัตถุประสงค  ขอบังคับ และ สําเนา
   แตงตั้งคณะกรรมการท่ีเปนปจจุบัน  จํานวน 1 ชุด  

 5. กรณีบุคคลธรรมดา  
  - สําเนาใบทะเบียนพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ  

 6. กรณีนายจางซ่ึงมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูนอกราชอาณาจักร  
  - สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซ้ือขาย หรือเอกสารอ่ืนทีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา 
   ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด  

 เอกสารประกอบการย่ืนขอรับใบอนุญาตทํางาน 
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)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุไมเกิน 3 เดือน    ฉบับละ    225  บาท 
  (ข)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน   ฉบับละ    450  บาท 
  (ค)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป  ฉบับละ    900 บาท 
  (ง)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียม 
       สําหรับระยะเวลาท่ีเกิน 1 ป  เพ่ิมข้ึนตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค) 
    

ชองทางการรองเรียน  

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน   โทรศัพท  0 2245 2769 

 

แบบฟอรม ตัวอยาง  

  - 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีใหบริการ การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวสัญชาติเมียนมา ตามบันทึกความ
เขาใจวาดวยการจางแรงงานระหวางรัฐ (MOU) 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน 

 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืน 

 

หมวดหมูกระบวนงาน ออกใบอนุญาต     
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 
- กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

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

 

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี  วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 

 

หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 นายจางท่ีไดรับการจัดสรรจํานวนแรงงานตางดาว (โควตา)  และประสงคจะนําเขาแรงงานตางดาว

สัญชาติเมียนมา  เขามาทํางานภายใตบันทึกความเขาใจวาดวยการจางแรงงานระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักร

ไทยกับรัฐบาลแหงชาติอ่ืน  ตองยื่นคํารองขอนําเขาแรงงานตางดาว และคนตางดาวตองขอรับใบอนุญาตทํางาน ณ  

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี  หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีเปนผูจัดสรรจํานวนแรงงานตางดาว 
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หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

  * ระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีท่ีมีปริมาณคําขอไมเกิน 25 

คําขอ ตอพนักงานเจาหนาท่ี 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาท่ีกําหนดไว 

ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับคําขอท่ีรับเขามามีปริมาณท่ีมากกวาจํานวนการใหบริการตามท่ีกําหนด 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1. นายจางยื่นคํารองขอนําเขาแรงงานตางดาว
พรอมเอกสาร / เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2. เจาหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบจํานวนโควตาท่ีจะ
ขอนําเขา / ออกหนังสือยืนยันจํานวนโควตาท่ีจะ
ขอนําเขา และจัดสงเอกสารถึงสํานักบริหาร
แรงงานตางดาว 

  (ระยะเวลา 2 วันทําการ) 

หมายเหตุ :  ไมรวมระยะเวลาการจัดสงเอกสาร
ทางไปรษณีย 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3. เจาหนาท่ีพิจารณารายละเอียดของเอกสาร / 
เสนอผูมีอํานาจลงนามในหนังสือสงคํารองขอนําเขา
แรงงานตางดาวใหทางการเมียนมา ผานสถานฑูต
เมียนมา ประจําประเทศไทย 

  (ระยะเวลา 5 วันทําการ) 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
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ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

 
4. ทางการเมียนมา ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือก
แรงงานและจัดทําบัญชีรายชื่อ (name list) แจง
นายจางเพ่ือใหนายจางมายืนยันการขอจางแรงงาน
ตางดาวกับกรมการจัดหางาน 

หมายเหตุ :  ไมนับระยะเวลาการดําเนินการของ
ทางการเมียนมา  

 ทางการเมียนมา 

5. นายจางยื่นบัญชีรายชื่อเพ่ือยืนยันการจาง /  
เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารยืนยันการขอจาง
แรงงานตางดาว / ผูมีอํานาจลงนามในหนังสือถึง
สถานฑูตเมียนมาในประเทศไทยเพ่ือยืนยันการขอ
จางแรงงานตางดาวของนายจาง และถึงสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองเพ่ือพิจารณาตรวจลงตราวีซา 
Non L-A และอนุญาตใหแรงงานตางดาวเดิน
ทางเขามาในประเทศไทย 

  (ระยะเวลา 5 วันทําการ) 

 
- สํานักบริหารแรงงานตางดาว 
 

6. คนตางดาวยื่นคํารองขอรับใบอนุญาตทํางาน
พรอมเอกสาร / เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร / ชําระคาคําขอและ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

หมายเหตุ : เม่ือคนตางดาวเดินทางเขามาใน
ประเทศไทย และผานการตรวจสุขภาพแลว 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

7. เจาหนาท่ีพิจารณารายละเอียดของเอกสาร / 
เสนอความเห็นตอนายทะเบียน / บันทึกขอมูล / 
พิมพใบอนุญาต  

  (ระยะเวลา 5 วันทําการ) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

8. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
ทํางาน 

  (ระยะเวลา 2 วันทําการ) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
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ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 

9. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต
ทํางาน 

หมายเหตุ :  คนตางดาวตองลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางานตอหนาเจาหนาท่ี 

 - สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  21  วันทําการ  (ไมรวมระยะเวลาจัดสงเอกสารทางไปรษณีย และระยะเวลาการ
ดําเนินการของทางการเมียนมา  และไมรวมระยะเวลาระหวางท่ีคนตางดาวยังไมไดเดินทางเขามาใน
ราชอาณาจักร) 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

 เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอนําเขาแรงงานตางดาว 

1. หนังสือแสดงความตองการแรงงานพมา  (Demand Letter of Myanmar Worker)  จํานวน  1 ฉบับ 

2. หนังสือแตงตั้ง (Power of Attorney) พรอมสําเนาใบอนุญาตทํางาน (Agency Licence)  จํานวน  1 ชุด 

3. สัญญาจางแรงงาน  (Employment Contract)   จํานวน  1 ชุด 

4. สําเนาหนังสือแจงผลการอนุญาตใหจางคนตางดาว (โควตา)  และหนังสือยืนยันการมีโควตา  จํานวน 1 ชุด 

5. หนังสือมอบอํานาจของนายจาง พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ  จํานวน 

1 ชุด  (กรณีนายจางไมมายื่นดวยตนเอง) 

- กรณีผูรับมอบเปนพนักงาน  ใหแนบสําเนาหลักฐานแสดงการเปนพนักงาน  จํานวน  1 ชุด   

- กรณีผูรับมอบเปนบริษัทจัดหางาน  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  
  - สําเนาหนังสือรับรองขอความท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 
   ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ  

 2. กรณีโรงเรียนเอกชน  
  - สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ  หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแนบสําเนาใบอนุญาต 
   ตางๆ ท่ีเก่ียวของ จํานวน 1 ชุด 

 3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน  
  - สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย  
   จํานวน 1 ชุด 

 4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ  
  - สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมวัตถุประสงค  ขอบังคับ และ สําเนา
   แตงตั้งคณะกรรมการท่ีเปนปจจุบัน  จํานวน 1 ชุด  

 5. กรณีบุคคลธรรมดา  
  - สําเนาใบทะเบียนพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ  

 6. กรณีนายจางซ่ึงมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูนอกราชอาณาจักร  
  - สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซ้ือขาย หรือเอกสารอ่ืนทีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา 
   ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด 

เอกสารประกอบการย่ืนบัญชีรายช่ือ (Name List) ยืนยันการจางแรงงาน 

1. หนังสือนําสงและบัญชีรายชื่อแรงงานตางดาวจากทางการเมียนมาท่ีมีการรับรองโดย สอท. จํานวน 1 ชุด 
2. สําเนาหนังสือนําสงคํารองของกรมการจัดหางาน  จํานวน 1 ฉบับ 
3. สําเนาหนังสือยืนยันการมีโควตา   จํานวน  1  ฉบับ 

4. หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ  จํานวน 1 ชุด  (กรณี
ไมมายื่นดวยตนเอง) 
- กรณีผูรับมอบเปนพนักงาน  ใหแนบสําเนาหลักฐานแสดงการเปนพนักงาน  จํานวน  1 ชุด   

- กรณีผูรับมอบเปนบริษัทจัดหางาน  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  

  - สําเนาหนังสือรับรองขอความท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 
   ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ  

 2. กรณีโรงเรียนเอกชน  
  - สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ  หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแนบสําเนาใบอนุญาต 
   ตางๆ ท่ีเก่ียวของ จํานวน 1 ชุด 

 3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน  
  - สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย  
   จํานวน 1 ชุด 

 4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ  
  - สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมวัตถุประสงค  ขอบังคับ และ สําเนา
   แตงตั้งคณะกรรมการท่ีเปนปจจุบัน  จํานวน 1 ชุด  

 5. กรณีบุคคลธรรมดา  
  - สําเนาใบทะเบียนพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ  

 6. กรณีนายจางซ่ึงมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูนอกราชอาณาจักร  

  - สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซ้ือขาย หรือเอกสารอ่ืนทีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา 
   ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด 

 เอกสารประกอบการย่ืนขอรับใบอนุญาตทํางาน 

1. แบบคําขอรับใบอนุญาตทํางาน  (ตท.2)  จํานวน  1 ชุด 

2. หนังสือเดินทางของแรงงานตางดาว พรอมการตรวจลงตราวีซา พรอมสําเนา จํานวน  1 ชุด 

3. หนังสือรับรองการจางตามแบบท่ีกรมการจัดหางานกําหนด  จํานวน 1 ชุด 

4. ใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม ท่ีรับรองวาผูยื่นคําขอ

ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบและไมเปนโรคตองหามตามท่ีกําหนดไวใน

กฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในมาตรา 10  (ไมเกิน  6 เดือน)  จํานวน  1  ฉบับ 

5. รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาสีเขม ขนาน 3 x 4  เซนติเมตร  ซ่ึงถายมาแลวไม

เกิน 6 เดือน จํานวน  3  รูป 
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6. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีทํางาน  จํานวน 1 ชุด 

7. หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจใหบุคคล

อ่ืนดําเนินการแทน 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  

  - สําเนาหนังสือรับรองขอความท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 

   ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ  

  - สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ  

 2. กรณีโรงเรียนเอกชน  

  - สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ  หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแนบสําเนาใบอนุญาต 

   ตางๆ ท่ีเก่ียวของ จํานวน 1 ชุด 

 3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน  

  - สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย  

   จํานวน 1 ชุด 

 4. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ  

  - สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมวัตถุประสงค  ขอบังคับ และ สําเนา

   แตงตั้งคณะกรรมการท่ีเปนปจจุบัน  จํานวน 1 ชุด  

 5. กรณีบุคคลธรรมดา  

  - สําเนาใบทะเบียนพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ  

 6. กรณีนายจางซ่ึงมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูนอกราชอาณาจักร  

  - สําเนาสัญญาจางเหมา สัญญาซ้ือขาย หรือเอกสารอ่ืนทีแสดงวาผูยื่นคําขอมีความจําเปนตองเขามา 

   ทํางานในราชอาณาจักร จํานวน 1 ชุด 
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คาธรรมเนียม  

1. คาคําขอ      คําขอละ    100  บาท 
2. คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร 

  (ก)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุไมเกิน 3 เดือน    ฉบับละ    225  บาท 
  (ข)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน   ฉบับละ    450  บาท 
  (ค)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป  ฉบับละ    900 บาท 
  (ง)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียม 
       สําหรับระยะเวลาท่ีเกิน 1 ป  เพ่ิมข้ึนตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค) 
     

ชองทางการรองเรียน  

- สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน 
โทรศัพท  0 2245 2769 

 

แบบฟอรม ตัวอยาง  

 - 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

งานท่ีใหบริการ 
การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวตามมาตรา 13  แหงพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน 

 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

 

หมวดหมูกระบวนงาน ออกใบอนุญาต     

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 
- กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

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

 

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 - 10 วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 คนตางดาวท่ีจะขอรับใบอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 13  ประกอบดวย 
1. คนตางดาวท่ีถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศและไดรับการผอนผันใหไปประกอบอาชีพ ณ ท่ี
 แหงใดแทนการเนรเทศหรืออยูระหวางการรอเนรเทศ 
2. คนตางดาวท่ีถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 337 ลงวันท่ี 13  ธันวาคม พ.ศ.2515 หรือ  
 ตามกฎหมายอ่ืน 
3. คนตางดาวท่ีเกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 337 ลงวันท่ี 
 13  ธันวาคม  พ.ศ.2515 
4. คนตางดาวท่ีเกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ 

  ยกเวนคนตางดาวท่ีเขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
แตไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพ่ือรอการสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  เนื่องจากข้ึนกับนโยบายในแตละป 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

  * ระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีท่ีมีปริมาณคําขอไมเกิน 25 

คําขอ ตอพนักงานเจาหนาท่ี 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาท่ีกําหนดไว 

ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับคําขอท่ีรับเขามามีปริมาณท่ีมากกวาจํานวนการใหบริการตามท่ีกําหนด 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรบัผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
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ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณา  / สงตรวจสอบ (ถามี) /
 สรุปความเห็นตอนายทะเบียน /  

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

หมายเหตุ  กรณีสงตรวจสอบ 5 วันทําการ 

 - สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
 ทํางาน หรือ หนังสือไมอนุญาตทํางาน 

 (ระยะเวลา 1 วันทําการ)  

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต 

หมายเหตุ :  คนตางดาวตองลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตทํางานตอหนาเจาหนาท่ี 

 - สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  3 วันทําการ   
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว  ตามมาตรา 13  (แบบ ตท.7)  จํานวน  1 ฉบับ 
2. สําเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองของผูซ่ึงเคยเปนนายจางระบุรายละเอียดเก่ียวกับ

 ลักษณะของงานและระยะเวลาการทํางานท่ีผูยื่นคําขอเคยทํางานดวย หรือหนังสือรับรองของผูซ่ึงจะ
 เปนนายจางแสดงวาผูยื่นคําขอเปนผูมีความรูและประสบการณเหมาะสมกับงานท่ีขอรับใบอนุญาต  
 จํานวน  1 ชุด 

3. หนังสือรับรองการจางของผูซ่ึงจะเปนนายจางโดยระบุเหตุผลท่ีไมจางบุคคลสัญชาติไทยทํางาน พรอม
 หลักฐานประกอบเหตุผลดังกลาว ตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  จํานวน  1 ฉบับ 

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนายจาง  (กรณีนายจางเปนคนไทย)  จํานวน  1 ฉบับ 
5. สําเนาทะเบียนบานของนายจาง  (กรณีนายจางเปนคนไทย)   จํานวน  1 ฉบับ 
6. สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ สําเนาใบสําคัญถ่ินท่ีอยูของนายจาง  (กรณีนายจางเปนตางดาวบุคคล

 ธรรมดา)  จํานวน 1 ชุด   
7. กรณีนายจางเปนคนตางดาว ใหแนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจาง หรือหากนายจางไมได

 ทํางานในประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานตองให Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการ
 มอบอํานาจใหกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด 

8. ใบรับรองแพทย ซ่ึงรับรองวาคนตางดาวไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหาม
 ของคนตางดาวซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตทํางาน  (ไมเกิน  1 เดือน หรือตามท่ีแพทยระบุ)  จํานวน 1 ฉบับ 

9. รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาสีเขม  ขนาด 3X4 เซนติเมตร  ถายไมเกิน 6 
 เดือน  จํานวน 3 รูป 

10. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีทํางาน  จํานวน  1 ชุด 
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11. สําเนาหนังสือของสวนราชการท่ีรับรองวาผูยื่นคําขอเปนคนตางดาวท่ีถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวย 

การเนรเทศ ซ่ึงไดรับการผอนผันใหไปประกอบอาชีพ ณ ท่ีแหงใดแทนการเนรเทศหรืออยูระหวางรอการ
เนรเทศ  (กรณีเปนคนตางดาวถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศ)   จํานวน  1 ฉบับ 

12. สําเนาใบสําคัญประจําตัวของคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว  (กรณีเปนคน  
ตางดาวท่ีถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 337 ลงวันท่ี 13  ธันวาคม พ.ศ.2515)  
จํานวน  1 ฉบับ 

13. สําเนาหลักฐานแสดงสถานท่ีอยูตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  (กรณีเปนคนตางดาวท่ีถูกเนรเทศตาม
กฎหมายวาดวยการเนรเทศ หรือเปนคนตางดาวท่ีถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
337  ลงวันท่ี 13  ธันวาคม พ.ศ.2515)  จํานวน  1 ฉบับ 

14. สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน 
(กรณีเปนคนตางดาวซ่ึงเกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทย ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
337 ลงวันท่ี 13  ธันวาคม  พ.ศ.2515 หรือตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ)  จํานวน  1 ฉบับ 

15. สําเนาหนังสืออนุญาตใหออกนอกเขตท่ีพักอาศัยหรือเขตพ้ืนท่ีออกบัตรเปนการชั่วคราวของนายอําเภอ
หรือผูวาราชการจังหวัด  กรณีท่ีเปนการขออนุญาตทํางานนอกเขตท่ีพักอาศัยหรือเขตพ้ืนท่ีออกบัตรเปน
การชั่วคราว  จํานวน  1 ฉบับ 

16. หนังสือมอบอํานาจจากคนตางดาวติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตร
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 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ  
  - สําเนาหนังสือรับรองขอความท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 
   ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ  

 2. กรณีหนวยราชการ /รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาล 
  - หนังสือรับรองจากสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาลซ่ึงระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนง 
   ระยะเวลาการจาง  จํานวน 1 ฉบับ 

 3. กรณีสถาบันการศึกษา  โรงเรียนรัฐบาล  
  - หนังสือรับรองจากสวนราชการตนสังกัด (สํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, เขตการศึกษา,  
   สํานักงานเขต) ซ่ึงระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนงงาน ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ  
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 4. กรณีโรงเรียนเอกชน  

  - สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ  หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแนบสําเนาใบอนุญาต 

   ตางๆ ท่ีเก่ียวของ จํานวน 1 ชุด 

 5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน  

  - สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย  

   จํานวน 1 ชุด 

 6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ  

  - สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมวัตถุประสงค  ขอบังคับ และ สําเนา

   แตงตั้งคณะกรรมการท่ีเปนปจจุบัน  จํานวน 1 ชุด  

 7. กรณีบุคคลธรรมดา  

  - สําเนาใบทะเบียนพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ  

หมายเหตุ 

1) กรอกแบบเปนภาษาไทย เอกสารท่ีเปนภาษาตางประเทศใหจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยและรับรอง            

ความถูกตองโดยผูมีใบอนุญาต/หนวยราชการ 

2) สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้ 

 - เอกสารของนายจาง ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) หรือผูรับมอบอํานาจ 

 - เอกสารของคนตางดาว ใหคนตางดาวลงลายมือชื่อ หรือผูรับมอบอํานาจ 
 

คาธรรมเนียม  

1. คาคําขอ      คําขอละ    100  บาท 
2. คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวสําหรับอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร 
  (ก)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุไมเกิน 3 เดือน    ฉบับละ    225  บาท 
  (ข)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน   ฉบับละ    450  บาท 
  (ค)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป  ฉบับละ    900 บาท 
  (ง)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียม 
       สําหรับระยะเวลาท่ีเกิน 1 ป  เพ่ิมข้ึนตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค) 
3. คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวสําหรับสาขาอาชีพอ่ืนนอกจากสาขาอาชีพตามขอ 2  
  (ก)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุไมเกิน 3 เดือน    ฉบับละ    750  บาท 
  (ข)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน   ฉบับละ  1,500  บาท 
  (ค)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป  ฉบับละ  3,000 บาท 
  (ง)  ใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียม 
       สําหรับระยะเวลาท่ีเกิน 1 ป  เพ่ิมข้ึนตามอัตราใน (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 
 

 

งานท่ีใหบริการ 
การขอตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวตามมาตรา 13   
แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน 

 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต     

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 
- กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

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

 

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 - 10 วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

คนตางดาวผูรับใบอนุญาตทํางานประสงคจะทํางานตอไป ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอนาย
ทะเบียนกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  โดยสามารถยื่นคําขอไดกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 30 วัน  เม่ือยื่นคําขอแลว ให 
ผูขอตออายุใบอนุญาตทํางานไปพลางกอนได จนกวานายทะเบียนจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต และการตออายุ
ใบอนุญาตใหตอไดครั้งละไมเกิน 2 ป  

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

  * ระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีท่ีมีปริมาณคําขอไมเกิน 25 

คําขอ ตอพนักงานเจาหนาท่ี 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาท่ีกําหนดไว 

ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับคําขอท่ีรับเขามามีปริมาณท่ีมากกวาจํานวนการใหบริการตามท่ีกําหนด 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณา / สรุปความเห็นตอนาย
 ทะเบียน    

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาต
 ทํางาน หรือ หนังสือไมอนุญาตทํางาน 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบอนุญาต 

 

 - สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  3 วันทําการ   
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว  ตามมาตรา 13  (แบบ ตท.7)  จํานวน  1 ฉบับ 
2. ใบอนุญาตทํางานฉบับจริง  พรอมสําเนา  จํานวน  1 ชุด 
3. สําเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองของผูซ่ึงเคยเปนนายจางระบุรายละเอียดเก่ียวกับ

ลักษณะของงานและระยะเวลาการทํางานท่ีผูยื่นคําขอเคยทํางานดวย หรือหนังสือรับรองของผูซ่ึงจะเปน
นายจางแสดงวาผูยื่นคําขอเปนผูมีความรูและประสบการณเหมาะสมกับงานท่ีขอรับใบอนุญาต  จํานวน  
1 ชุด 

4. หนังสือรับรองการจางของผูซ่ึงจะเปนนายจางโดยระบุเหตุผลท่ีไมจางบุคคลสัญชาติไทยทํางาน พรอม
หลักฐานประกอบเหตุผลดังกลาว ตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  จํานวน  1 ฉบับ 

5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนายจาง  (กรณีนายจางเปนคนไทย)  จํานวน  1 ฉบับ 
6. สําเนาทะเบียนบานของนายจาง  (กรณีนายจางเปนคนไทย)   จํานวน  1 ฉบับ 
7. สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ สําเนาใบสําคัญถ่ินท่ีอยูของนายจาง  (กรณีนายจางเปนตางดาวบุคคล

ธรรมดา)  จํานวน 1 ชุด   
8. กรณีนายจางเปนคนตางดาว ใหแนบสําเนาใบอนุญาตทํางานของนายจาง หรือหากนายจางไมได

 ทํางานในประเทศไทยและไมมีใบอนุญาตทํางานตองให Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการ
 มอบอํานาจใหกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน จํานวน 1 ชุด 

9. ใบรับรองแพทย ซ่ึงรับรองวาคนตางดาวไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะตองหาม
ของคนตางดาวซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตทํางาน  (ไมเกิน  1 เดือน หรือตามท่ีแพทยระบุ)  จํานวน 1 ฉบับ 

10. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีทํางาน  จํานวน  1 ฉบับ 
11. สําเนาหนังสือของสวนราชการท่ีรับรองวาผูยื่นคําขอเปนคนตางดาวท่ีถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวย 

การเนรเทศ ซ่ึงไดรับการผอนผันใหไปประกอบอาชีพ ณ ท่ีแหงใดแทนการเนรเทศหรืออยูระหวางรอการ
เนรเทศ  (กรณีเปนคนตางดาวถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศ)   จํานวน  1 ฉบับ 

12. สําเนาใบสําคัญประจําตัวของคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว  (กรณีเปนคน  
ตางดาวท่ีถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 337 ลงวันท่ี 13  ธันวาคม พ.ศ.2515)  
จํานวน  1 ฉบับ 

13. สําเนาหลักฐานแสดงสถานท่ีอยูตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  (กรณีเปนคนตางดาวท่ีถูกเนรเทศตาม
กฎหมายวาดวยการเนรเทศ หรือเปนคนตางดาวท่ีถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
337  ลงวันท่ี 13  ธันวาคม พ.ศ.2515)  จํานวน  1 ฉบับ 

14. สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน 
(กรณีเปนคนตางดาวซ่ึงเกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทย ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
337 ลงวันท่ี 13  ธันวาคม  พ.ศ.2515 หรือตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ)  จํานวน  1 ฉบับ 

15. สําเนาหนังสืออนุญาตใหออกนอกเขตท่ีพักอาศัยหรือเขตพ้ืนท่ีออกบัตรเปนการชั่วคราวของนายอําเภอ
หรือผูวาราชการจังหวัด  กรณีท่ีเปนการขออนุญาตทํางานนอกเขตท่ีพักอาศัยหรือเขตพ้ืนท่ีออกบัตรเปน
การชั่วคราว  จํานวน  1 ฉบับ 

16. หนังสือมอบอํานาจจากคนตางดาวติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตร
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ (กรณีคนตางดาวไมมายื่นดวยตนเอง) 

 
 



 4 / 5 

 

เอกสารตามประเภทของนายจาง 

1. กรณีเปนสถานประกอบการเอกชน 

 1.1 นิติบุคคลในประเทศไทย กรณีบริษัทจํากัด หรือ หางหุนสวนจํากัด  ใหแสดงเอกสารดังนี้  

  - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค ไมเกิน 6 เดือน  

   จํานวน 1 ชุด  

 1.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ  
  - สําเนาหนังสือรับรองขอความท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 
   ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ฉบับ  
  - สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 1 ฉบับ  

 2. กรณีหนวยราชการ /รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาล 
  - หนังสือรับรองจากสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ /มหาวิทยาลัยรัฐบาลซ่ึงระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนง 
   ระยะเวลาการจาง  จํานวน 1 ฉบับ 

 3. กรณีสถาบันการศึกษา  โรงเรียนรัฐบาล  
  - หนังสือรับรองจากสวนราชการตนสังกัด (สํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, เขตการศึกษา,  
   สํานักงานเขต) ซ่ึงระบุชื่อคนตางดาว ตําแหนงงาน ระยะเวลาการจาง จํานวน 1 ฉบับ  

 4. กรณีโรงเรียนเอกชน  
  - สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ  หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแนบสําเนาใบอนุญาต 
   ตางๆ ท่ีเก่ียวของ จํานวน 1 ชุด 

 5. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน  
  - สําเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของมหาวิทยาลัย  
   จํานวน 1 ชุด 

 6. กรณีมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ  
  - สําเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งมูลนิธิ สมาคม หรือองคการ พรอมวัตถุประสงค  ขอบังคับ และ สําเนา
   แตงตั้งคณะกรรมการท่ีเปนปจจุบัน  จํานวน 1 ชุด  
  - หนังสือรับรองจากสวนราชการ (กรณีเปนองคกรเอกชนตางประเทศ) จํานวน 1 ฉบับ  

 7. กรณีบุคคลธรรมดา  
  - สําเนาใบทะเบียนพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ  

หมายเหตุ 
1) กรอกแบบเปนภาษาไทย เอกสารท่ีเปนภาษาตางประเทศใหจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยและรับรอง            

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)  การตออายุใบอนุญาตท่ีมีอายุไมเกิน 3 เดือน   ฉบับละ    225  บาท 
  (ข)  การตออายุใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน  ฉบับละ    450  บาท 
  (ค)  การตออายุใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป  ฉบับละ    900 บาท 
  (ง)  การตออายุใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียม 
       สําหรับระยะเวลาท่ีเกิน 1 ป  เพ่ิมข้ึนตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค) 

3. คาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวสําหรับสาขาอาชีพอ่ืนนอกจากสาขาอาชีพตามขอ 2  
  (ก)  การตออายุใบอนุญาตท่ีมีอายุไมเกิน 3 เดือน   ฉบับละ    750  บาท 
  (ข)  การตออายุใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน  ฉบับละ  1,500  บาท 
  (ค)  การตออายุใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป  ฉบับละ  3,000 บาท 
  (ง)  การตออายุใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน 1 ป ใหชําระคาธรรมเนียม 
       สําหรับระยะเวลาท่ีเกิน 1 ป  เพ่ิมข้ึนตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค) 
     

ชองทางการรองเรียน  

สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน   
โทรศัพท   0 2245 2769 
 

แบบฟอรม ตัวอยาง  

- คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว  ตามมาตรา 13  (แบบ ตท.7)   
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

งานท่ีใหบริการ 
การขอใบแทนใบอนุญาตทํางานของคนตางดาวตามมาตรา 13   
แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน 

 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

 

หมวดหมูกระบวนงาน ออกใบอนุญาต     

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 
- กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2554 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

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

 

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 - 10 วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

  กรณีใบอนุญาตทํางานชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือใบอนุญาตทํางานยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตทํางาน
ตอนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแตวันท่ีทราบการชํารุดหรือสูญหาย โดยตองดําเนินการกอนวันท่ีหมดอายุ
ของใบอนุญาตทํางานนั้น 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

  * ระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีท่ีมีปริมาณคําขอไมเกิน 25 

คําขอ ตอพนักงานเจาหนาท่ี 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาท่ีกําหนดไว 

ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับคําขอท่ีรับเขามามีปริมาณท่ีมากกวาจํานวนการใหบริการตามท่ีกําหนด 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

  (ระยะเวลา 1 วันทําการ) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณา / สรุปความเห็นตอนาย
 ทะเบียน  

  (ระยะเวลา  4  ช่ัวโมง)    

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบแทน 
 ใบอนุญาตทํางาน 

  (ระยะเวลา  3  ช่ัวโมง) 

 - สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
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ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 

4. ผูรับบริการชําระคาธรรมเนียม / รับใบแทน
 ใบอนุญาตทํางาน 

หมายเหตุ :  คนตางดาวตองลงลายมือชื่อในใบ
แทนใบอนุญาตทํางานตอหนาเจาหนาท่ี 

 - สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  2 วันทําการ   
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. คําขอรับใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว  ตามมาตรา 13  (แบบ ตท.7)  จํานวน  1 ฉบับ 
2. ใบอนุญาตทํางานท่ีเสียหายหรือหลักฐานการรับแจงความของเจาพนักงานตํารวจ ในกรณีท่ีใบอนุญาต

ทํางานสูญหาย  จํานวน  1 ชุด 
3. รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาสีเขม  ขนาด 3X4 เซนติเมตร  ถายไมเกิน 6 

เดือน  จํานวน 3 รูป 
4. หนังสือมอบอํานาจจากคนตางดาวติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตร

ประชาชนของผูรับมอบอํานาจคนไทย จํานวน 1 ฉบับ (กรณีคนตางดาวไมมายื่นดวยตนเอง) 

หมายเหตุ  :  สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรองโดยคนตางดาว หรือผูรับมอบอํานาจ 
 

คาธรรมเนียม  

 - คาคําขอ      คําขอละ    100  บาท 

 - คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวสําหรับอาชีพรับจางทํางานในบานและอาชีพกรรมกร 
  ใบแทนใบอนุญาตทํางาน   ฉบับละ    200  บาท 
 - คาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวสําหรับสาขาอาชีพอ่ืนนอกจากสาขาอาชีพรับจางทํางานในบาน
  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 
 

 

งานท่ีใหบริการ การแจงความตองการจางคนตางดาว  (การขอโควตา) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักบริหารแรงงานตางดาว  กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

- ไมระบุ 
 

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 - 10  วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีพักเท่ียง) 

 
 

หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 ผูประสงคจะจางคนตางดาวสัญชาติเมียนมา  ลาว และกัมพูชาเขาทํางาน ตองแจงความตองการจาง
คนตางดาว ณ สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี  หรือ สํานักงานจัดหางานจังหวัด ท่ีเปนท่ีตั้งของสถาน
ประกอบการ / นายจาง และเปนสถานท่ีท่ีคนตางดาวจะทํางาน 
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หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

  * ระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับการขออนุญาตทํางานของคนตางดาวทุกกรณีท่ีมีปริมาณคําขอไมเกิน 25 

คําขอ ตอพนักงานเจาหนาท่ี 1 คนตอวัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการดําเนินการอาจยาวกวาท่ีกําหนดไว 

ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับคําขอท่ีรับเขามามีปริมาณท่ีมากกวาจํานวนการใหบริการตามท่ีกําหนด 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.  ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

  (ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี  
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2.  เจาหนาท่ีพิจารณา / สงตรวจสอบ (ถามี) / 
 เสนอความเห็นตอนายทะเบียน 

  (ระยะเวลา 4 ช่ัวโมง) 

 หมายเหตุ : กรณีสงตรวจสอบ 5 วันทําการ 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี  
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3.  นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในหนังสือแจง
 ผลการพิจาณาโควตา 

  (ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี  
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม   1  วันทําการ    
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

 กรณีผูท่ีประสงคจะจางคนตางดาวเปนบุคคลธรรมดา 
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  โฉนดท่ีดิน  ทะเบียนเรือ เปนตน   จํานวน  1 ชุด 

5. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีทํางาน  จํานวน  1 ชุด 
6. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 10 บาท จํานวน 1 ฉบับ  และสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ

อํานาจ  จํานวน 1 ฉบับ  (กรณีไมมายื่นดวยตนเอง) 

 กรณีผูท่ีประสงคจะจางคนตางดาวเปนนิติบุคคล 
 1.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน  1  ชุด 
 2. หลักฐานแสดงความจําเปนในการจางคนตางดาว  เชน  เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ  ทะเบียน
  พาณิชย  สัญญาเชา  โฉนดท่ีดิน  ทะเบียนเรือ เปนตน   จํานวน  1 ชุด 
 3. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีทํางาน  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 
 

 

งานท่ีใหบริการ 

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

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน  กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2556 
 - ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขการใหสัมปทาน จัดสถานท่ีจําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการโดยวิธี
กรณีพิเศษ ฝกงาน หรือจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออ่ืนใด
แกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ พ.ศ. 2558 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - ไมระบุ 
     

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 - 10 วันจันทร ถึง วันศุกร  
 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร ถึง วันศุกร  
 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

  1. มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 กําหนดให กรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมประสงคจะรับคนพิการเขาทํางานตาม

มาตรา 33 หรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมรับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา 33 และไม

ประสงคจะสงเงินเขากองทุนตามมาตรา 34 หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้นอาจ

ใหสัมปทาน จัดสถานท่ีจําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ 

ฝกงาน หรือจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออ่ืนใดแกคนพิการ

หรือผูดูแลคนพิการก็ได  โดยเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบฯ 

  2. หนวยงานของรัฐซ่ึงไมประสงครับคนพิการเขาทํางาน นายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมรับคน

พิการเขาทํางาน และไมประสงคสงเงินเขากองทุน แตประสงคใหสัมปทาน จัดสถานท่ีจําหนายสินคาหรือ

บริการ จัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน จัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความ

สะดวก ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออ่ืนใดแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ใหแจงการใหสิทธิและ

ดําเนินการใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการเขารับสิทธิภายในวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป 

หมายเหตุ : 

  * ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ  

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผู

ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1. หนวยงานของรัฐ นายจาง หรือสถาน
ประกอบการยื่นหนังสือขอใชสิทธิพรอมเอกสาร / 
เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร 

 (ระยะเวลา 1 วัน) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2. เจาหนาท่ีออกพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบขอมูลตามท่ี
หนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการแจง เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
ระเบียบ 

 (ระยะเวลา 30 วัน) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
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ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

3. สรุปความเห็นเสนอผูมีอํานาจ 

  (ระยะเวลา 2 วัน) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

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

    (ระยะเวลา 5 วัน) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

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

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  38  วัน 
  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1) การใหสัมปทาน 
 1. แบบคําขอการใหสัมปทาน 
 2.  แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2) 
 3. หนังสือจากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการถึงจัดหางานจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักจัดหางาน
  กรุงเทพเขตพ้ืนท่ี เพ่ือขอใหสิทธิคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตามมาตรา 35  จํานวน 1 ฉบับ 
 4. สําเนาบัตรประจําตัวนายจางท่ีออกโดยสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 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 สถานท่ี 
  ทรัพยสิน เครื่องหมายการคาหรือบริการภายใตลิขสิทธิ์ เวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน 
  เคเบิ้ลทีวี หรืออ่ืนๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการสงเสริมอาชีพคนพิการกําหนด   จํานวน 1 ชุด 
 10. เอกสารแสดงรายละเอียดตางๆท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมการใหสัมปทาน เชน ภาพถายทรัพยสินในกรณีท่ีให 
  คนพิการหรือผูดูแลคนพิการครอบครองทรัพยสินเพ่ือไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ  จํานวน 1 ชุด 
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 11.  เอกสารแสดงมูลคาของกิจกรรมการใหสัมปทานท่ีจะใหแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ท่ีไมนอยกวาตามท่ี
   กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ และหนวยงาน 
   ของรัฐจะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินท่ีนายจางหรือเจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขา 
   กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  จํานวน 1 ชุด 
 12. กรณีท่ีหนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการมีรายชื่อคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ 
   พรอมแลว ใหแนบรายชื่อคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ พรอมระบุหมายเลขบัตรประจําตัวคนพิการมาดวย  
   จํานวน 1 ชุด   

2) การจัดสถานท่ีจําหนายสินคาหรือบริการ 
 1. แบบคําขอการจัดสถานท่ีจําหนายสินคาหรือบริการ 
 2.  แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2) 
 3. หนังสือจากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการถึงจัดหางานจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักจัดหางาน
  กรุงเทพเขตพ้ืนท่ี เพ่ือขอใหสิทธิคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตามมาตรา 35  จํานวน 1 ฉบับ 
 4. สําเนาบัตรประจําตัวนายจางท่ีออกโดยสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 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. ภาพถายสถานท่ีในการจัดพ้ืนท่ีพรอมระบุขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจําหนายสินคา
  หรือบริการ  จํานวน  1 ชุด  
 10. แผนท่ีตั้งสถานท่ีจัดจําหนายสินคาหรือบริการ   จํานวน 1 ชุด 
 11. เอกสารท่ีเก่ียวของกับการคิดมูลคาพ้ืนท่ี ท่ีใหคนพิการใชในการขายสินคาหรือบริการ เชน เอกสารอางอิง
   ราคาพ้ืนท่ีตามราคาทองตลาด หรือเอกสารแสดงอัตราท่ีผูยื่นใหสิทธิในการจัดสถานท่ีจําหนายสินคาแก 
   คนพิการหรือผูดูแลคนพิการยื่นแบบการชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินของราชการสวนทองถ่ินแหงนั้น หรือ
   เอกสารหลักฐานการใหเชาพ้ืนท่ีจากผูเชารายอ่ืน   จํานวน  1 ชุด 
 12.  กรณีท่ีหนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการมีรายชื่อคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
   พรอมแลว ใหแนบรายชื่อคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ พรอมระบุหมายเลขบัตรประจําตัวคนพิการมา
   ดวย  จํานวน  1 ชุด  

3) การจัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการ 
 1. แบบคําขอการจัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการ 
 2.  แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2) 
 3. หนังสือจากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการถึงจัดหางานจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักจัดหางาน
  กรุงเทพเขตพ้ืนท่ี เพ่ือขอใหสิทธิคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตามมาตรา 35  จํานวน 1 ฉบับ 
 4. สําเนาบัตรประจําตัวนายจางท่ีออกโดยสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 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. เอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกับประมาณการดานตนทุน คาใชจายในการจัดการ และกําไร กรณีการ
   จางเหมาบริการหรือจางเหมาชวงงานคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ โดยใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
   เปนผูจัดหาวัสดุ อุปกรณ หรือเงินลงทุน  จํานวน  1 ชุด 
 11. เอกสารแสดงรายละเอียดคาตอบแทนท่ีคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะไดรับ กรณีท่ีหนวยงานของรัฐ 
   นายจางหรือเจาของสถานประกอบการเปนผูจัดหาวัสดุ อุปกรณ หรือเงินทุนตามลักษณะของงานท่ีจาง  
   จํานวน  1 ชุด 
 12.  กรณีท่ีหนวยงานของรัฐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการมีรายชื่อคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
   พรอมแลว ใหแนบรายชื่อคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ พรอมระบุหมายเลขบัตรประจําตัวคนพิการมา
   ดวย  จํานวน  1 ชุด  

4) การฝกงาน 
 1. แบบคําขอการฝกงาน 
 2.  แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2) 
 3. หนังสือจากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการถึงจัดหางานจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักจัดหางาน
  กรุงเทพเขตพ้ืนท่ี เพ่ือขอใหสิทธิคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตามมาตรา 35  จํานวน 1 ฉบับ 
 4. สําเนาบัตรประจําตัวนายจางท่ีออกโดยสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 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. เอกสารหลักสูตรการฝกงานซ่ึงไดรับการเห็นชอบจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูวาราชการจังหวัดหรือ
  ผูซ่ึงไดรับมอบหมายแลว  จํานวน  1 ชุด 
 10. เอกสารแสดงรายละเอียดคาใชจายตางๆ ของหลักสูตร รวมท้ังเบี้ยเลี้ยงท่ีคนพิการจะไดรับในระหวาง
   การฝกงาน  จํานวน  1 ชุด 
 11. รายชื่อคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ  และรายการคาใชจายตลอดหลักสูตร  จํานวน  1 ชดุ 

5) การจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
 1. แบบคําขอการจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
 2.  แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2) 
 3. หนังสือจากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการถึงจัดหางานจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักจัดหางาน
  กรุงเทพเขตพ้ืนท่ี เพ่ือขอใหสิทธิคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตามมาตรา 35  จํานวน 1 ฉบับ 
 4. สําเนาบัตรประจําตัวนายจางท่ีออกโดยสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด  
  จํานวน  1 ฉบับ 
 5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พรอมหนาวัตถุประสงค รับรองไมเกิน 6 เดือน  จํานวน 1 ชุด 
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 6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  จํานวน 1 ฉบับ 
 7. หนังสือมอบอํานาจจากกรรมการฯ  ติดอากร 30 บาท  จํานวน 1 ฉบับ 
 8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ  จํานวน 1 ฉบับ 
 9. เอกสารแสดงรายละเอียดประมาณการคาใชจายในการจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก  
  จํานวน  1 ชุด 
 10. เอกสารแผนงานโครงการท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับรายการอุปกรณ ประมาณการคาใชจาย วงเงิน 
   งบประมาณและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  จํานวน  1 ชุด 

6) การจัดใหมีลามภาษามือ 
 1. แบบคําขอการจัดใหมีบริการลามภาษามือ 
 2.  แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2) 
 3. หนังสือจากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการถึงจัดหางานจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักจัดหางาน
  กรุงเทพเขตพ้ืนท่ี เพ่ือขอใหสิทธิคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตามมาตรา 35  จํานวน 1 ฉบับ 
 4. สําเนาบัตรประจําตัวนายจางท่ีออกโดยสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 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. เอกสารแผนงานโครงการท่ีมีรายละเอียดประมาณการคาใชจาย วงเงินงบประมาณ และประโยชนท่ีจะ
  ไดรับในการจางลามภาษามือเพ่ือประจําในสถานประกอบการท่ีมีพนักงานเปนคนพิการทางการไดยิน
  จํานวน 20 คนข้ึนไป   จํานวน  1 ชุด 
 10. เอกสารแสดงคาใชจายในการจางลามภาษามือหนึ่งคน   จํานวน  1 ชุด 

7) การชวยเหลืออ่ืนใด 
 1. แบบคําขอการใหความชวยเหลืออ่ืนใด 
 2.  แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2) 
 3. หนังสือจากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการถึงจัดหางานจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักจัดหางาน
  กรุงเทพเขตพ้ืนท่ี เพ่ือขอใหสิทธิคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตามมาตรา 35  จํานวน 1 ฉบับ 
 4. สําเนาบัตรประจําตัวนายจางท่ีออกโดยสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 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. เอกสารแสดงรายละเอียดกิจกรรมความชวยเหลืออ่ืนใดท่ีนายจางหรือเจาของสถานประกอบการจะให
  สิทธิแกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ   จํานวน  1 ชุด 
 10. กรณีท่ีหนวยงานของรัฐ 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 
 

 

งานท่ีใหบริการ การขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําท่ีบาน 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองสงเสริมการมีงานทํา กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การจดทะเบียน 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการสงเสริมการรับงานไปทําท่ีบาน พ.ศ.2546 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2553 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - 15 วัน  (ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการสงเสริมการรับงานไปทําท่ีบาน พ.ศ.2546 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553) 
     

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 - 10 วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

1.1.1.1 ผูรับงานไปทําท่ีบานรวมกลุมกันไมต่ํากวา 5 คน สมาชิกมีอายุไมต่ํากวา 15 ป บริบูรณ มีวัตถุประสงค 

ของกลุมเพ่ือรับงานประเภทเดียวกันไปทําท่ีบาน มีผูนํากลุม โดยผูนํากลุมยื่นคําขอจดทะเบียน (ตามแบบ ท.รบ.1) 

พรอมหลักฐานตามท่ีระบุในแบบ ณ สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 – 10 หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด 

แหงทองท่ีท่ีกลุมผูรับงานไปทําท่ีบานตั้งอยู และใบทะเบียนการจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําท่ีบานท่ีออกใหมีอายุ    

2 ป นับแตวันท่ีออก 
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หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

 (ระยะเวลา 1  วันทําการ)  

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2. เจาหนาท่ีพิจารณารายละเอียดของเอกสาร  /    
ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบกลุมผูรับงานไปทําท่ีบาน  / สรุป
ความเห็นเสนอนายทะเบียน 

 (ระยะเวลา 4  วันทําการ) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบทะเบียน
จัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําท่ีบาน 

 (ระยะเวลา 3  วันทําการ) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  8  วันทําการ    
  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1. รายชื่อสมาชิกกลุม    จํานวน  1  ชุด 
2. สําเนาทะเบียนบานของสมาชิกกลุม จํานวน  1  ชุด 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของสมาชิกกลุม จํานวน  1  ชุด 
 

คาธรรมเนียม  

- ไมมีคาธรรมเนียม 
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ชองทางการรองเรียน  

  กองสงเสริมการมีงานทํา  กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ   
  โทรศัพท 0 2245 0964 / 0 2248 2278 
 

แบบฟอรม ตัวอยาง  
 

-  คําขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําท่ีบาน  (แบบ ท.รบ.1) 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

งานท่ีใหบริการ การขอตออายุทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําท่ีบาน 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองสงเสริมการมีงานทํา กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การจดทะเบียน 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการสงเสริมการรับงานไปทําท่ีบาน พ.ศ.2546 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2553 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - 15 วัน  (ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการสงเสริมการรับงานไปทําท่ีบาน พ.ศ.2546 และแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553)  
     

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 - 10 วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

1.1.1.1 กลุมผูรับงานไปทําท่ีบานท่ีประสงคจะตออายุใบทะเบียน ใหยื่นคําขอตออายุ (ตามแบบ ท.รบ.3)  

พรอมหลักฐานตามท่ีระบุในแบบ กอนใบทะเบียนสิ้นอายุไมนอยกวา 15 วัน ณ สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 

1 – 10 หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด แหงทองท่ีท่ีกลุมผูรับงานไปทําท่ีบานตั้งอยู  

 

 



 2 / 3 

 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

  (ระยะเวลา 1  วันทําการ)  

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2. เจาหนาท่ีพิจารณารายละเอียดของเอกสาร  /    
ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบกลุมผูรับงานไปทําท่ีบาน  / สรุป
ความเห็นเสนอนายทะเบียน 

 (ระยะเวลา 4  วันทําการ) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามการขอตออายุ 
ใบทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําท่ีบาน 

 (ระยะเวลา 3  วันทําการ) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  8  วันทําการ    
  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1.  รายชื่อสมาชิกกลุม จํานวน  1  ชุด 
2. สําเนาทะเบียนบานของสมาชิกกลุม จํานวน  1  ชุด 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของสมาชิกกลุม จํานวน  1  ชุด 
4. ใบทะเบียนการจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําท่ีบานฉบับเดิม จํานวน  1  ชุด 
 (กรณี ใบทะเบียนฯ (ท.รบ.2) สูญหายใหนําใบแจงความมายื่นตอนายทะเบียนเพ่ือออกใบแทน (ท.รบ.2)) 
5. ผลการดําเนินงานของกลุมในรอบสองปท่ีผานมา จํานวน  1  ชุด 
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คาธรรมเนียม  

- ไมมีคาธรรมเนียม 
 

ชองทางการรองเรียน  

  กองสงเสริมการมีงานทํา  กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ   
  โทรศัพท 0 2245 0964 / 0 2248 2278 
 

แบบฟอรม ตัวอยาง  
 

 -  คําขอตออายุทะเบียนจัดตั้งกลุมผูรับงานไปทําท่ีบาน  (แบบ ท.รบ.3) 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

 

งานท่ีใหบริการ การขอกูเงินกองทุนเพ่ือผูรับงานไปทําท่ีบาน 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองสงเสริมการมีงานทํา กรมการจัดหางาน 
 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
 

หมวดหมูกระบวนงาน การอนุญาต 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 - ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยกองทุนเพ่ือผูรับงานไปทําท่ีบาน พ.ศ. 2546  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2553 
 

ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดในกฎหมาย  

 - ไมระบุ 
     

ขอบเขตการใหบริการ  
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการสถานที่ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1 - 10 วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด วันจันทร ถึง วันศุกร  
(ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการย่ืนคําขอ  

 1.  กองทุนเพ่ือผูรับงานไปทําท่ีบานมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูรับงานไปทําท่ีบานหรือกลุมผูรับงานไปทําท่ี

บาน กูยืมเพ่ือซ้ือวัตถุดิบและอุปกรณในการผลิตหรือขยายการผลิต 

 2.  เปนกลุมผูรับงานไปทําท่ีบานท่ีมีการบริหารจัดการท่ีชัดเจนและมีการดําเนินการรวมกันมาแลวไมนอย

กวา ๓ เดือน 
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 3.  เปนกลุมผูรับงานไปทําท่ีบานท่ีมีทรัพยสินหรือเงินทุนรวมกันไมนอยกวา 10,000 บาท 

 4.  มีสถานประกอบการท่ีสามารถติดตอได 

 5.  ยื่นคําขอกูเงินกองทุนตามแบบคําขอกูยืมเงินกองทุนเพ่ือผูรับงานไปทําท่ีบาน (กรบ. 1) ณ สํานักจัดหางาน

กรุงเทพเขตพ้ืนท่ี หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีกลุมผูรับงานไปทําท่ีบานไดจดทะเบียนไว 

หมายเหตุ :  

  *  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวใน

คูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความ

บกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมสามารถพิจารณาได เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ

เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและ

ผูยื่นคําขอหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวให  

ผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

  *  ท้ังนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1. ผูรับบริการยื่นคําขอพรอมเอกสาร / เจาหนาท่ี
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร 

 (ระยะเวลา 1  วันทําการ) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

2. เจาหนาท่ีพิจารณารายละเอียดของเอกสาร / 
รวบรวม ขอเท็จจริง / ออกตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน
ของกลุมผูรับงานไปทําท่ีบาน 

 (ระยะเวลา 5  วันทําการ) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

3. สรุปผลการวิเคราะหสินเชื่อ และเสนอความเห็น
ตอคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองขอกูเงินกองทุน
เพ่ือผูรับงานไปทํางานท่ีบาน 

 (ระยะเวลา 4  วันทําการ) 

 
- สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

4. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคํารองขอกูเงิน 
กองทุนฯ  

 (ระยะเวลา 12  วันทําการ) 

 
- กองสงเสริมการมีงานทํา 
- สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

5. ผูรับบริการทํานิติกรรมสัญญาและรับเงินกู 
 

  

 ระยะเวลาดําเนินการรวม  22  วันทําการ    
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

 1. แบบคําขอกูเงินกองทุนเพ่ือผูรับงานไปทําท่ีบาน (กรบ.2ก) จํานวน  1  ฉบับ 
 2. รายละเอียดเพ่ิมเติมประกอบคํารองขอกูเงินกองทุนฯ (กรบ. 2ข)  จํานวน  1  ฉบับ 
 3. หนังสือใหคํายินยอมใหหักเงินเดือนหรือรายไดรายเดือน  จํานวน  1  ชุด 
  (กรณีผูคํ้าประกันเปนขาราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ) (กรบ.3) 
 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูกูและผูคํ้าประกัน หรือบัตรประจําตัวอ่ืนท่ีหนวยงานของรัฐออกให   
  จํานวน  1  ชุด 
 5. สําเนาทะเบียนบานของผูกูและผูคํ้าประกัน จํานวน  1  ชุด 
 6. โครงการท่ีขอกู และรายละเอียดการประกอบกิจการของผูกู จํานวน  1  ชุด 
 7. แผนผังท่ีอยูอาศัยของผูกูและท่ีตั้งของสถานท่ีทํางานของผูกู จํานวน  1  ชุด  
 8. สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเปนผูรับงานไปทําท่ีบาน จํานวน  1  ฉบับ 
 9. หนังสือยินยอมของคูสมรสของผูกูและผูคํ้าประกัน (กรบ.23) จํานวน  1  ชุด 
 10. สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผูกูและผูคํ้าประกัน (ถามี)    จํานวน  1 ชุด 
 11. สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการหยาหรือใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต)    จํานวน  1  ชุด 
 12. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของคูสมรส   (ถามี)    จํานวน  1  ชุด 
 13. ภาพถายตัวอยาง ผลิตภัณฑหรือชิ้นงาน  จํานวน  1  ชุด 
 14. สําเนาเอกสารการถือกรรมสิทธิ์สถานท่ีทํางานกลุมหรือสําเนาสัญญาเชา (ระยะเวลาเชา ไมควรนอยกวา
  ระยะเวลาการผอนชําระเงินกู)    จํานวน  1  ชุด 
 15. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารยอนหลัง 6 เดือน  (ชื่อสมุดบัญชีเงินฝากฯ ในนามกลุม)  จํานวน  1 ชุด 
 16. สําเนาใบรับคําสั่งจาง/สั่งผลิต/สั่งประกอบ (สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง)    จํานวน  1  ชุด 
 17. รายชื่อและท่ีอยูของสมาชิกกลุมฯ  ท้ังหมด   จํานวน  1  ชุด 
 18. รายงานการประชุมของกลุมฯ ท่ีมีมติเห็นชอบใหกูเงินกองทุนเพ่ือผูรับงานไปทําท่ีบาน จํานวน  1  ชุด 
 19. หลักฐานแสดงทรัพยสินหรือเงินทุนของกลุมไมนอยกวา 10,000 บาท   จํานวน  1  ชุด 
 20. แผนงานการบริหารจัดการท่ีชัดเจนของกลุมฯ (เชน มีการแบงหนาท่ีกันภายในกลุมฯ อยางชัดเจนฯลฯ) 
   จํานวน  1  ชุด 
 21. หนังสือรับรองของผูกู (กรณีอยูกินฉันทสามีภรรยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส)    จํานวน  1  ชุด 
 22. หนังสือรับรองของผูคํ้าประกัน (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 
 
 
 

http://www.vgnew.com/Home/FundWorkAtHomeComplaint.aspx
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แบบฟอรม ตัวอยาง  
 

1. ใบรับคําขอ (กรบ.1) 
2. แบบคําขอกูยืมเงินกองทุนเพ่ือผูรับงานไปทําท่ีบาน (กรบ. 2ก) 
3. รายละเอียดเพ่ิมเติมประกอบคํารองขอกูเงินกองทุนเพ่ือผูรับงานไปทําท่ีบาน (กรบ. 2ข) 
4. หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือนหรือเงินไดรายเดือน (กรบ. 3) 
5. หนังสือรับรองของผูกู (กรณีอยูกันฉันทสามีภรรยา โดยมิไดจดทะเบียนสมรส) (กรบ. 4ก) 
6. หนังสือรับรองของผูคํ้าประกัน (กรณีอยูกันฉันทสามีภรรยา โดยมิไดจดทะเบียนสมรส) (กรบ. 4ข) 
7. หนังสือยินยอมของคูสมรส (เฉพาะกรณีมีคูสมรส) (กรบ. 23) 
8. หนังสือใหคํายินยอมของผูปกครอง (เฉพาะกรณีผูกูเปนผูเยาว) (กรบ. 27) 
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