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คู่มือสําหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การจดทะเบียนลูกจ้างจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง

ประเภทของงานบริการ

กระบวนงานบริการทีต่ ่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น

หมวดหมู่กระบวนงาน

การจดทะเบียน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนลูกจ้างและ
ตัวแทนจัดหางาน
ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดในกฎหมาย
- ไม่ระบุ
ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการสถานที่
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
18 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่พักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคําขอ
- ผู้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทํางานในประเทศต้องจดทะเบียนลูกจ้างต่อนายทะเบียนจัดหางาน
ที่ผู้รับอนุญาตตั้งสํานักงานอยู่
- ลูกจ้า งต้องมิ ได้เ ป็ น ลูกจ้า งหรือ ตัว แทนของผู้ รับ อนุ ญ าตจั ด หางานอื่น ในขณะเดีย วกั น และต้องมี
คุณสมบัติตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ยกเว้น มาตรา 9 (1) และ (2)
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หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่ส มบูร ณ์ เป็น เหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทําบัน ทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสาร หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้
ผู้ยนื่ คําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผู้รับบริการยื่นคําขอพร้อมเอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง

(ระยะเวลา 1 วันทําการ)

2. เจ้าหน้าที่ออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ / ประวัติ / พฤติการณ์
ของลูกจ้าง

สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง

(ระยะเวลา 2 วันทําการ)

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติ /
ประวัติ / พฤติการณ์ของลูกจ้าง ( กองตรวจและ
คุ้มครองคนหางาน / สํานักงานบริหารแรงงาน
ไทยไปต่างประเทศ / สํานักจัดหางานกรุงเทพเขต
พื้นที่) / จัดส่งผลการตรวจสอบให้นายทะเบียน
ผู้รับคําขอ
(ระยะเวลา 20 วันทําการ)

4. รวบรวมเอกสาร / เสนอความเห็นต่อนาย
ทะเบียนจัดหางานผู้รับคําขอ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง

(ระยะเวลา 5 วันทําการ)

5. นายทะเบียนจัดหางานผู้รับคําขอพิจารณาลงนาม

สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง

(ระยะเวลา 2 วันทําการ)

6. ผู้รับบริการชําระค่าธรรมเนียม /รับเอกสารการ
จดทะเบียนลูกจ้าง
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วันทําการ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอจดทะเบียนลูกจ้าง (แบบ จง.8) จํานวน 1 ฉบับ
บัญชีรายชื่อลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เกีย่ วกับการจัดหางาน จํานวน 1 ฉบับ
รูปถ่ายของลูกจ้างขนาด 4 x 6 เซนติเมตร จํานวน 3 รูป
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ รับรองไว้ไม่เกิน 1
เดือน จํานวน 1 ฉบับ
7. สําเนาใบอนุญาตจัดหางาน จํานวน 1 ฉบับ
8. หนังสือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือจากหน่วยงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งมีอายุ
ไม่เกิน 30 วัน จํานวน 1 ฉบับ
9. สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาวีซ่า (แบบที่ 03) (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) จํานวน 1 ชุด
10. สําเนาใบอนุญาตทํางาน (work permit) กรณีเป็นชาวต่างชาติ จํานวน 1 ฉบับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียม
- ค่าคําขอ ฉบับละ 10 บาท
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนลูกจ้าง คนละ 500 บาท
ช่องทางการร้องเรียน
- สํานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
18 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
โทรศัพท์ 074-614141 www.doe.go.th/phatthalung
- ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 1567
- E-Mail:damrongdhama@gmail.com
- สายด่วน 1694
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
- คําขอจดทะเบียนลูกจ้าง (แบบ จง.8)

