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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้านมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับงานไปทาที่บ้านหรือกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านกู้ยืมเพื่อซื้อ
วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิต
2. เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านที่มีการบริหารจัดการที่ชัดเจนและมีการดาเนินการร่วมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า๓เดือน
3. เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านที่มีทรัพย์สินหรือเงินทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
4. มีสถานประกอบการที่สามารถติดต่อได้
5. ยื่นคาขอกู้เงินกองทุนตามแบบคาขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน (กรบ. 1) ณสานักจัดหางานกรุงเทพเขต
พื้นที่หรือสานักงานจัดหางานจังหวัดที่กลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านได้จดทะเบียนไว้
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)
การพิจารณา
3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม 1 วันทาการ
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร
เจ้าหน้าที่พิจารณา
5 วันทาการ
รายละเอียดของเอกสาร /
รวบรวมข้อเท็จจริง / ออก
ตรวจเยี่ยมการดาเนินงาน
ของกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน
สรุปผลการวิเคราะห์สินเชื่อ 4 วันทาการ
และเสนอความเห็นต่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณา

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

หมายเหตุ
-

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-
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ที่

4)

ประเภทขั้นตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
-

5)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

คาร้องขอกู้เงินกองทุนเพื่อ
ผู้รับงานไปทางานที่บ้าน
คณะอนุกรรมการฯพิจารณา 12 วันทาการ
คาร้องขอกู้เงิน
กองทุนฯ
ผู้รับบริการทานิติกรรม
0 วันทาการ
สัญญาและรับเงินกู้

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 22 วันทาการ
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ชุด
ประจาตัว
ประชาชนของผู้กู้
และผู้ค้าประกัน
1)
หรือบัตร
ประจาตัวอื่นที่
หน่วยงานของรัฐ
ออกให้
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ชุด
2) บ้านของผู้กู้และผู้
ค้าประกัน
สาเนาบัตร
0
1
ชุด
ประชาชนและ
3) สาเนาทะเบียน
บ้านของคู่สมรส
(ถ้ามี)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
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ที่
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
แบบคาขอกู้
เงินกองทุนเพื่อ
ผู้รับงานไปทาที่
บ้าน (กรบ.2ก)
รายละเอียด
เพิ่มเติมประกอบ
คาร้องขอกู้
เงินกองทุนฯ
(กรบ. 2ข)
หนังสือให้คา
ยินยอมให้หัก
เงินเดือนหรือ
รายได้รายเดือน
(กรบ.3)
โครงการที่ขอกู้
และรายละเอียด
การประกอบ
กิจการของผู้กู้
แผนผังที่อยู่อาศัย
ของผู้กู้และที่ตั้ง
ของสถานที่
ทางานของผู้กู้
สาเนาหลักฐาน
การจดทะเบียน
เป็นผู้รับงานไปทา
ที่บ้าน
หนังสือยินยอม
ของคู่สมรสของผู้
กู้และผู้ค้าประกัน
(กรบ.23)
สาเนาใบสาคัญ
การเปลี่ยนชื่อสกุลของผู้กู้และผู้
ค้าประกัน (ถ้ามี)
สาเนาทะเบียน
สมรสหรือ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการจัดหางาน 1
0
ฉบับ
-

กรมการจัดหางาน

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ชุด

(กรณีผู้ค้าประกัน
เป็นข้าราชการ /
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ)

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

กรมการจัดหางาน

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-
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ที่

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ใบสาคัญการหย่า
หรือใบมรณะบัตร
(กรณีคู่สมรส
เสียชีวิต)
ภาพถ่ายตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์หรือ
ชิ้นงาน
สาเนาเอกสาร
การถือกรรมสิทธิ์
สถานที่ทางาน
กลุ่มหรือสาเนา
สัญญาเช่า
สาเนาสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคาร
ย้อนหลัง 6 เดือน
สาเนาใบรับคาสั่ง
จ้าง/สั่งผลิต/สั่ง
ประกอบ (สัญญา
อย่างใดอย่าง
หนึ่ง)
รายชื่อและที่อยู่
ของสมาชิกกลุ่มฯ
ทั้งหมด
รายงานการ
ประชุมของกลุ่มฯ
ที่มีมติเห็นชอบให้
กู้เงินกองทุนเพื่อ
ผู้รับงานไปทาที่
บ้าน
หลักฐานแสดง
ทรัพย์สินหรือ
เงินทุนของกลุ่มไม่
น้อยกว่า 10,000
บาท
แผนงานการ
บริหารจัดการที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

0

1

ชุด

((ระยะเวลาเช่าไม่
ควรน้อยกว่า
ระยะเวลา
การผ่อนชาระ
เงินกู้))
( (ชื่อสมุดบัญชีเงิน
ฝากฯในนามกลุ่ม))

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ชัดเจนของกลุ่มฯ
(เช่นมีการแบ่ง
หน้าที่กันภายใน
กลุ่มฯอย่าง
ชัดเจนฯลฯ)
หนังสือรับรอง
1
0
ชุด
(กรณีอยู่กินฉันท์
18) ของผู้กู้
สามีภรรยาโดยมิได้
จดทะเบียนสมรส)
หนังสือรับรอง
1
0
ชุด
(กรณีอยู่กินฉันท์
19) ของผู้ค้าประกัน
สามีภรรยาโดยมิได้
จดทะเบียนสมรส)
ที่

5. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
ใบรับคาขอ (กรบ.1)
2)
แบบคาขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน (กรบ. 2ก)
3)
รายละเอียดเพิม่ เติมประกอบคาร้องขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน (กรบ. 2ข)
4)
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือเงินได้รายเดือน (กรบ. 3)
5)
หนังสือรับรองของผูก้ ู้ (กรณีอยู่กันฉันท์สามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส) (กรบ. 4ก)
6)
หนังสือรับรองของผูค้ ้าประกัน (กรณีอยู่กันฉันท์สามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส) (กรบ. 4ข)
7)
หนังสือยินยอมของคูส่ มรส (เฉพาะกรณีมีคู่สมรส) (กรบ. 23)
8)
หนังสือให้คายินยอมของผู้ปกครอง (เฉพาะกรณีผู้กู้เป็นผู้เยาว์) (กรบ. 27)
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้รับงานไปทาที่บ้านรวมกลุ่มกันไม่ต่ากว่า 5 คนสมาชิกมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์มีวัตถุประสงค์ของกลุ่มเพื่อรับงาน
ประเภทเดียวกันไปทาที่บ้านมีผู้นากลุ่มโดยผู้นากลุ่มยื่นคาขอจดทะเบียน (ตามแบบท.รบ.1) พร้อมหลักฐานตามที่ระบุใน
แบบณสานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 &ndash; 10 หรือสานักงานจัดหางานจังหวัดแห่งท้องที่ที่กลุ่มผู้รับงานไปทาที่
บ้านตั้งอยู่และใบทะเบียนการจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านที่ออกให้มีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออก
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม 1 วันทาการ สานักงานจัดหา เอกสาร / เจ้าหน้าที่
งานจังหวัด
1)
ตรวจสอบความครบถ้วน
สมุทรสงคราม
ถูกต้องของเอกสาร
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่พิจารณา
4 วันทาการ สานักงานจัดหา รายละเอียดของเอกสาร /
งานจังหวัด
2)
ลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มผู้รับ
สมุทรสงคราม
งานไปทาที่บ้าน / สรุป
ความเห็นเสนอนายทะเบียน
การลงนาม/
นายทะเบียนพิจารณา / ลง 3 วันทาการ สานักงานจัดหา 3) คณะกรรมการมีมติ
นามในใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม
งานจังหวัด
ผู้รับงานไปทาที่บ้าน
สมุทรสงคราม
ระยะเวลาดาเนินการรวม 8 วันทาการ
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
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ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ชุด
บ้านของสมาชิก
กลุ่ม
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
สมาชิกกลุ่ม

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
รายชื่อสมาชิก
1
0
ชุด
1)
กลุ่ม
5. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน (แบบท.รบ.1)
-
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้รับอนุญาตจัดหางานรายใดประสงค์จะโฆษณาจัดหางานในประเทศให้แจ้งข้อความที่จะทาการโฆษณาต่อนายทะเบียน
จัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานตั้งอยู่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนที่จะทาการโฆษณาและโฆษณาข้อความตามที่แจ้ง
ต่อนายทะเบียนเท่านั้น
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับบริการยื่นหนังสือแจ้ง 1 วันทาการ
ข้อความโฆษณาการจัดหา
งานพร้อมเอกสาร /
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณาข้อความ 1 วันทาการ
โฆษณาและเอกสารหลักฐาน
/ เสนอความเห็นต่อนาย
ทะเบียนจัดหางานผู้รับคาขอ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางานผู้
รับคาขอพิจารณา

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ

1 วันทาการ

-
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3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
หนังสือขอแจ้ง
ข้อความ
โฆษณาการจัดหา
งาน
ตัวอย่างข้อความ
โฆษณาการจัดหา
งาน
หนังสือยืนยัน
ความรับผิดชอบ
ของผู้รับอนุญาต
จัดหางาน
บัญชีรายชื่อ
นายจ้างและ
สถานที่ตั้ง
สานักงาน
เอกสารการขอ
คนหางานของ
นายจ้าง
สาเนาใบอนุญาต
จัดหางาน
หนังสือมอบ
อานาจกรณีผู้รับ
อนุญาตไม่
สามารถยื่น
เอกสารได้ด้วย

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1
0
ฉบับ
-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการจัดหางาน

0

1

ชุด

-

-

0

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ตนเองติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบและผู้รับ
มอบจานวน 1 ชุด

5. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทางานใน
ต่างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้รับอนุญาตจัดหางานรายใดประสงค์จะโฆษณาการจัดหางานให้แจ้งข้อความที่จะทาการโฆษณาต่อนายทะเบียนจัดหางาน
แห่งท้องที่ที่สานักงานตั้งอยู่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนที่จะทาการโฆษณาและโฆษณาข้อความตามที่แจ้งต่อนาย
ทะเบียนเท่านั้น
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่
สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้
ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้
ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับบริการยื่นหนังสือแจ้ง 1 วันทาการ
ข้อความโฆษณาการจัดหา
งานพร้อมเอกสาร /
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณาข้อความ 1 วันทาการ
โฆษณาและเอกสารหลักฐาน
/ เสนอความเห็นต่อนาย
ทะเบียนจัดหางานผู้รับคาขอ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางานผู้
รับคาขอพิจารณา

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ

1 วันทาการ

-
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3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่
1)

2)
3)

4)

5)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
หนังสือขอแจ้ง
ข้อความ
โฆษณาการจัดหา
งาน
ตัวอย่างข้อความ โฆษณาการจัดหา
งาน
สาเนาใบอนุญาต กรมการจัดหางาน
จัดหางาน
สาเนาหนังสือ
กรมการจัดหางาน
อนุญาตให้รับ
สมัครคนหางาน
หรือสาเนา
หนังสือให้ขยาย
ระยะเวลาการรับ
สมัครคนหางาน
(จต.2 /จต.2ก /
จต.2ข)
หนังสือมอบ
อานาจกรณีผู้รับ
อนุญาตไม่
สามารถยื่น
เอกสารได้ด้วย
ตนเองติดอากร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
-

1

0

ชุด

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ชุด

-

0

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แสตมป์ 10 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบและผู้รับ
มอบจานวน 1 ชุด

5. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ
6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอต่ออายุทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านที่ประสงค์จะต่ออายุใบทะเบียนให้ยื่นคาขอต่ออายุ (ตามแบบท.รบ.3)พร้อมหลักฐานตามที่ระบุใน
แบบก่อนใบทะเบียนสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 15 วันณสานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 &ndash; 10 หรือสานักงานจัดหางาน
จังหวัดแห่งท้องที่ที่กลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านตั้งอยู่
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม 1 วันทาการ
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
1)
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่พิจารณา
4 วันทาการ
รายละเอียดของเอกสาร /
2)
ลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มผู้รับ
งานไปทาที่บ้าน / สรุป
ความเห็นเสนอนายทะเบียน
การลงนาม/
นายทะเบียนพิจารณา / ลง 3 วันทาการ
คณะกรรมการมีมติ
นามการขอต่ออายุใบ
3)
ทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงาน
ไปทาที่บ้าน
ระยะเวลาดาเนินการรวม 8 วันทาการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

หมายเหตุ
-

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-
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3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ชุด
บ้านของสมาชิก
1)
กลุ่ม

2)

สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
สมาชิกกลุ่ม

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
รายชื่อสมาชิก
1
0
ชุด
1)
กลุ่ม
ใบทะเบียนการ กรมการจัดหางาน 1
0
ชุด
จัดตั้งกลุ่มผู้รับ
งานไปทาที่บ้าน
2)
ฉบับเดิม

3)

ผลการดาเนินงาน ของกลุ่มในรอบ
สองปีที่ผ่านมา

1

0

5. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขอต่ออายุทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน (แบบท.รบ.3)

ชุด

-

หมายเหตุ
(กรณีใบทะเบียนฯ
(ท.รบ.2) สูญหาย
ให้นาใบแจ้งความ
มายื่นต่อนาย
ทะเบียนเพื่อออก
ใบแทน (ท.รบ.2))
-
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 30 วันโดย
ยื่นคาขอณกองตรวจและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานกรณีสานักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและยื่นคาขอณ
สานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผู้รับอนุญาตตั้งสานักงานอยู่กรณีสานักงานตั้งอยู่ในต่างจังหวัด
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม 1 วัน
สานักงานจัดหา เอกสาร / เจ้าหน้าที่
งานจังหวัด
1)
ตรวจสอบความครบถ้วน
สมุทรสงคราม
ถูกต้องของเอกสาร
การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ออกหนังสือถึง
2 วัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติประวัติ/
พฤติการณ์ผู้ยื่นขอ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การพิจารณา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
15 วัน
ตรวจสอบคุณสมบัติประวัติ
และพฤติการณ์ผู้ยื่นขอ (กอง
ตรวจและคุ้มครอง
คนหางาน/สานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ที่ผู้ขอ
อนุญาตตั้งสานักงานอยู่)

-

-

2)

3)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รวบรวมเอกสารหลักฐาน/
ผลการตรวจสอบ/เสนอ
ความเห็นต่อนายทะเบียน
จัดหางาน

4 วัน

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางาน
พิจารณา / ลงนามใน
ใบอนุญาต
ผู้รับบริการชาระ
ค่าธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาต

2 วัน

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

6)

ระยะเวลา
ให้บริการ

การพิจารณา
4)

5)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

0 วัน

(ผู้รับใบอนุญาต
ต้องลงลายมือชื่อ
ในใบอนุญาตต่อ
หน้าเจ้าหน้าที่)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 24 วัน
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หนังสือรับรอง
กรมพัฒนาธุรกิจ
1
0
ฉบับ
(กรณีนิติบุคคล)
การจดทะเบียน การค้า
1) นิติบุคคลซึ่ง
รับรองไว้ไม่เกิน 6
เดือน
รูปถ่ายครึ่งตัว
0
0
ฉบับ
หน้าตรงไม่สวม
หมวกขนาด 4x6
ซม. (2 นิ้ว) ของผู้
2)
ขอรับใบอนุญาต
หรือของผู้มี
อานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคล (ถ่ายไม่
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ที่

3)

ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
เกิน 6 เดือน)
จานวน 3 รูป
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
บ้านของผู้รับ
อนุญาต
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คาขอต่ออายุ
กรมการจัดหางาน
ใบอนุญาตจัดหา
งานให้คนหางาน
ทางานในประเทศ
(แบบจง.4)
ใบอนุญาตจัดหา กรมการจัดหางาน
งานฉบับเดิม
(แบบจง.3)
บัญชีรายชื่อผู้ถือ หุ้น (บอจ.5) ซึง่
รับรองไม่เกิน 6
เดือน (กรณีนิติ
บุคคล)
หนังสือมอบ
อานาจให้
กรรมการคนใด
คนหนึ่งเป็นผู้รับ
อนุญาตมีอานาจ
ลงนามในเอกสาร
ที่เกี่ยวกับการ
จัดหางานใน
ประเทศติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมรายงานการ
ประชุมกรรมการ
ผู้มีอานาจแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้รับ

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ชุด

-

0

0

ชุด

(กรณีที่นิติบุคคลมี
กรรมการผู้มี
อานาจลงนาม
มากกว่า 1 คนขึ้น
ไป)
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ที่

5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
อนุญาตจานวน 1
ชุด
หนังสือตรวจสอบ
ประวัติและพิมพ์
ลายนิ้วมือจาก
หน่วบงานของ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติซึ่งมีอายุ
ไม่เกิน 30 วัน
หนังสือตรวจสอบ
พฤติการณ์บริษัท
จากหน่วยงาน
ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติซึ่ง
มีอายุไม่เกิน 30
วัน
หนังสือมอบ
อานาจปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบและผู้รับ
มอบจานวน 1 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

0

ชุด

(กรณีผู้รับอนุญาต
จัดหางานไม่ได้มา
ยื่นเอกสารด้วย
ตนเอง)

5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าคาขอ (แบบจง.4)
ค่าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ 2)

จานวนเอกสาร
สาเนา

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน
ค่าธรรมเนียม5,000 บาท
หมายเหตุ -
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6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ (แบบจง.4)
2)

หนังสือมอบอานาจให้กรรมการคนใดคนหนื่งเป็นผู้รับอนุญาตมีอานาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดหางาน
ในประเทศ
-
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอตั้งสานักงานจัดหางานในประเทศชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจป้องกันได้ทาให้ไม่สามารถดาเนินธุรกิจจัดหางานณที่ตั้งสานักงานฯที่นาย
ทะเบียนอนุญาตได้ผู้รับอนุญาตจัดหางานฯประสงค์จะตั้งสานักงานชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นคาขอต่อนาย
ทะเบียนจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานของผู้รับอนุญาตตั้งอยู่โดยให้ระบุเหตุแห่งความจาเป็นด้วย
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณา
3 วัน
รายละเอียดของเอกสาร /
ออกหนังสือถึงนายทะเบียน
แห่งท้องที่ที่จะไปตั้ง
สานักงานชั่วคราวเพื่อ
ตรวจสอบสถานที่ที่ผู้ยื่นคา
ขอประสงค์จะขอตั้ง
สานักงานชั่วคราวและเสนอ
ความเห็น

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

-

จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

-

-

2)

1 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

การตรวจสอบเอกสาร
1)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

7 วัน

-
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ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะ 7 วัน
ไปตั้งสานักงานชั่วคราว
ตรวจสอบสถานที่ตั้ง
สานักงานชั่วคราว / เสนอ
ความเห็นต่อนายทะเบียนผู้
รับคาขอ
จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 7 วัน
คืนให้นายทะเบียนจัดหางาน
ผู้รับคาขอ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

(นับรวมระยะเวลา
การนัดหมายเข้า
ตรวจสอบสถาน
ที่ตั้งสานักงาน
จัดหางานชั่วคราว)

-

-

การพิจารณา

รวบรวมเอกสารหลักฐาน
3 วัน
และผลการตรวจสอบ /
เสนอความเห็นนายทะเบียน
ผู้รับคาขอพิจารณา

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางานผู้
2 วัน
รับคาขอพิจารณา/ลงนามใน
ใบอนุญาต

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

-

ผู้รับบริการชาระ
ค่าธรรมเนียม / รับหนังสือ
แจ้งผลการอนุญาต / ไม่
อนุญาต

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ให้นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่
จะไปตั้งสานักงานชั่วคราว
การพิจารณา
4)

5)

6)

7)

8)

0 วัน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
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4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

1)

2)

3)

4)

5)

6)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คาขอตั้ง
กรมการจัดหางาน
สานักงานจัดหา
งานชั่วคราวนอก
เขตท้องที่ที่ได้รับ
อนุญาต (แบบ
จง.14)
สาเนาเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิ
ครอบครองสถาน
ที่ตั้งสานักงาน
ชั่วคราว
แผนที่แสดงสถาน ที่ตั้งสานักงาน
ชั่วคราว
โดยสังเขป
รูปถ่ายตัวอาคาร สานักงานชั่วคราว
ทั้งภายในและ
ภายนอก
ใบอนุญาตจัดหา กรมการจัดหางาน
งาน / บัตร
ประจาตัวผู้รับ
อนุญาตผู้จัดการ
ลูกจ้างและ
ตัวแทนจัดหางาน
รูปถ่ายอาคาร
สานักงานเดิมทั้ง
ภายในและ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
-

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ภายนอกหรือ
หลักฐานอันแสดง
ถึงเหตุจาเป็นหรือ
พฤติการณ์
นอกเหนือไม่
สามารถป้องกัน
หรือคาดการณ์
ล่วงหน้าอันทาให้
ไม่สามารถใช้
สถานที่เดิมได้
(ถ้ามี)

จานวนเอกสาร
สาเนา

5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าคาขอ (แบบจง.14)
ค่าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่าธรรมเนียมการอนุญาต
ค่าธรรมเนียม400 บาท
หมายเหตุ -

6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขอตั้งสานักงานจัดหางานชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต (แบบจง.14)
-

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอตั้งสานักงานจัดหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับ
อนุญาต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจป้องกันได้ทาให้ไม่สามารถดาเนินธุรกิจจัดหางานณที่ตั้งสานักงานฯที่นาย
ทะเบียนอนุญาตได้ผู้รับอนุญาตจัดหางานฯประสงค์จะตั้งสานักงานชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นคาขอต่อนาย
ทะเบียนจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานของผู้รับอนุญาตตั้งอยู่โดยให้ระบุเหตุแห่งความจาเป็นด้วย
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม
เอกสาร / เจ้าหน้า่ที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณา
3 วัน
รายละเอียดของเอกสาร /
ออกหนังสือถึงนายทะเบียน
จัดหางานแห่งท้องที่ที่จะไป
ตั้งสานักงานชั่วคราวเพื่อ
ตรวจสอบสถานที่ที่ผู้ยื่นคา
ขอประสงค์จะขอตั้ง
สานักงานชั่วคราวและเสนอ
ความเห็น

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

-

จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

-

-

2)

1 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

การตรวจสอบเอกสาร
1)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

7 วัน

-
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ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะ 7 วัน
ไปตั้งสานักงานชั่วคราว
ตรวจสอบสถานที่ตั้ง
สานักงานชั่วคราว / เสนอ
ความเห็นต่อนายทะเบียนผู้
รับคาขอ
จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 7 วัน
คืนให้นายทะเบียนจัดหางาน
ผู้รับคาขอ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

(นับรวมระยะเวลา
การนัดหมายเข้า
ตรวจสอบสถาน
ที่ตั้งสานักงาน
จัดหางานชั่วคราว)

-

-

การพิจารณา

รวบรวมเอกสารหลักฐาน
3 วัน
และผลการตรวจสอบ /
เสนอความเห็นนายทะเบียน
ผุ้รับคาขอพิจารณา

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางานผู้
2 วัน
รับคาขอพิจารณา / ลงนาม
ในใบอนุญาต

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

-

ผู้รับบริการชาระ
ค่าธรรมเนียม / รับหนังสือ
แจ้งผลการอนุญาต/ไม่
อนุญาต

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ให้นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่
จะไปตั้งสานักงานชั่วคราว
การพิจารณา
4)

5)

6)

7)

8)

0 วัน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
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4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

1)

2)

3)

4)

5)

6)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คาขอตั้ง
กรมการจัดหางาน
สานักงานจัดหา
งานชั่วคราวนอก
เขตท้องที่ที่ได้รับ
อนุญาต (แบบ
จง.14)
สาเนาเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิ
ครอบครองสถาน
ที่ตั้งสานักงาน
ชั่วคราว
แผนที่แสดงสถาน ที่ตั้งสานักงาน
ชั่วคราว
โดยสังเขป
รูปถ่ายตัวอาคาร สานักงานชั่วคราว
ทั้งภายในและ
ภายนอก
ใบอนุญาตจัดหา กรมการจัดหางาน
งาน / บัตร
ประจาตัวผู้รับ
อนุญาตผู้จัดการ
ลูกจ้างและ
ตัวแทนจัดหางาน
รูปถ่ายอาคาร
สานักงานเดิมทั้ง
ภายในและ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
-

0

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ภายนอกหรือ
หลักฐานอันแสดง
ถึงเหตุจาเป็นหรือ
พฤติการณ์
นอกเหนือไม่
สามารถป้องกัน
หรือคาดการณ์
ล่วงหน้าอันทาให้
ไม่สามารถใช้
สถานที่เดิมได้
(ถ้ามี)

จานวนเอกสาร
สาเนา

5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าคาขอ (แบบจง.14)
ค่าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่าธรรมเนียมการอนุญาต
ค่าธรรมเนียม400 บาท
หมายเหตุ -

6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขอตั้งสานักงานจัดหางานชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต (แบบจง.14)
-

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอใบแทนบัตรประจาตัวผู้จัดการ / ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานของผู้รับอนุญาต
จัดหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีใบอนุญาตจัดหางานหรือบัตรประจาตัวผู้รับอนุญาตผู้จัดการลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานสูญหายหรือถูกทาลายผู้รับ
อนุญาตจัดหางานจะต้องยื่นขอใบแทนใบอนุญาตบัตรประจาตัวผู้รับอนุญาตผู้จัดการลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานที่สูญหาย
หรือถูกทาลายตามแบบจง.18 ต่อนายทะเบียนจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานนั้นตั้งอยู่ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบการ
สูญหายหรือถูกทาลาย
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

1 วันทาการ

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณา / เสนอ
ความเห็นต่อนายทะเบียน
จัดหางาน

2 วันทาการ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางาน
พิจารณา / ลงนามอนุญาต

2 วันทาการ

-

-

ผู้รับบริการชาระ
ค่าธรรมเนียม / รับใบแทน
บัตรประจาตัว

0 วันทาการ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

4)

หมายเหตุ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ที่

3)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

-

(ผู้รับใบแทนบัตร
ประจาตัวต้องลง
ลายมือชื่อต่อหน้า
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 วันทาการ
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับอนุญาต/ผู้ถือ
บัตรประจาตัว
สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้รับ
อนุญาต/ผู้ถือบัตร
ประจาตัว
รูปถ่ายหน้าตรงไม่
สวมหมวกขนาด
4x 6 เซนติเมตร
จานวน 3 รูป

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
คาขอใบแทน
กรมการจัดหางาน 1
0
ฉบับ
ใบอนุญาต/ใบ
1) แทนบัตร
ประจาตัว (แบบ
จง.18)
สาเนาใบอนุญาต กรมการจัดหางาน 0
1
ชุด
2)
จัดหางาน
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ที่
3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
เอกสาร/หลักฐาน 1
0
ฉบับ
ที่แสดงว่าบัตร
ประจาตัวสูญหาย
หรือถูกทาลาย
หนังสือมอบ
0
0
ฉบับ
(กรณีไม่มาด้วย
อานาจติดอากร
ตนเอง)
แสตมป์จานวน
30 บาทพร้อม
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบจานวน
1 ชุด

5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าคาขอ
ค่าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ 6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขอใบแทนใบอนุญาต / ใบแทนบัตรประจาตัว (แบบจง.18)
-
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอใบแทนใบอนุญาตและบัตรประจาตัวผู้รับอนุญาต/ผู้จัดการ/ลูกจ้าง/ตัวแทนจัดหา
งานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีใบอนุญาตจัดหางานหรือบัตรประจาตัวผู้รับอนุญาตผู้จัดการลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานสูญหายหรือถูกทาลายผู้รับ
อนุญาตจัดหางานจะต้องยื่นขอใบแทนใบอนุญาตบัตรประจาตัวผู้รับอนุญาตผู้จัดการลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานที่สูญหาย
หรือถูกทาลายตามแบบจง.18 ต่อนายทะเบียนจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานนั้นตั้งอยู่ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบการ
สูญหายหรือถูกทาลาย
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

1 วันทาการ

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณา / เสนอ
ความเห็นต่อนายทะเบียน
จัดหางาน

2 วันทาการ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางาน
พิจารณาลงนามอนุญาต

2 วันทาการ

-

-

ผู้รับบริการชาระ
ค่าธรรมเนียม / รับใบแทน

0 วัน

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

4)

หมายเหตุ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ที่

3)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

-

(ผู้รับใบแทน
ใบอนุญาตต้องลง
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ใบอนุญาต

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สมุทรสงคราม

หมายเหตุ
ลายมือชื่อต่อหน้า
เจ้าหน้าที่
)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 วันทาการ
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
ประจาตัว
1) ประชาชนของ
ผู้รับอนุญาต/ผู้ถือ
บัตรประจาตัว
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
บ้านของผู้รับ
2)
อนุญาต/ผู้ถือบัตร
ประจาตัว
รูปถ่ายหน้าตรงไม่ 0
0
ฉบับ
สวมหมวกขนาด
3)
4x 6 เซนติเมตร
จานวน 3 รูป
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
คาขอใบแทน
กรมการจัดหางาน 1
0
ฉบับ
ใบอนุญาต/ใบ
1) แทนบัตร
ประจาตัว (แบบ
จง.18)
2) สาเนาใบอนุญาต กรมการจัดหางาน 0
1
ชุด
-
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ที่

3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
จัดหางาน
เอกสาร/หลักฐาน 1
0
ฉบับ
ที่แสดงว่า
ใบอนุญาต/บัตร
ประจาตัวสูญหาย
หรือถูกทาลาย
หนังสือมอบ
1
0
ฉบับ
อานาจติดอากร
แสตมป์จานวน
30 บาทพร้อม
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบจานวน
1 ชุด (กรณีไม่มา
ด้วยตนเอง)

5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าคาขอ
ค่าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ 2) ค่าใบแทนใบอนุญาตจัดหางาน
ค่าธรรมเนียม2,500 บาท
หมายเหตุ (ต่อฉบับ / ระยะเวลาเท่าใบอนุญาตจริงฉบับเดิม)
6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขอใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนบัตรประจาตัว (แบบจง.18)
-
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอเปลี่ยนชื่อสานักงานจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศมีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อสานักงานจัดหางานให้ยื่นหนังสือ
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สานักงานจัดหางานตั้งอยู่กรณีนิติบุคคลต้องได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ
สานักงานเรียบร้อยแล้วจากกระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

หมายเหตุ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

1 วันทาการ

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณา / เสนอ 7 วันทาการ
ความเห็นต่อนายทะเบียน
จัดหางาน / จัดทา
ใบอนุญาตฉบับใหม่ / บันทึก
การเปลี่ยนแปลงในบัตร
ประจาตัวผู้จัดการลูกจ้าง
หรือตัวแทนจัดหางาน

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางาน
พิจารณา / ลงนามใน
ใบอนุญาตบัตรประจาตัว
ผู้จัดการลูกจ้างหรือตัวแทน
จัดหางาน

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

3)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

2 วันทาการ

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน
-

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้รับอนุญาตชาระ
0 วันทาการ
ค่าธรรมเนียม /รับใบอนุญาต

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

(ผู้รับอนุญาตต้อง
ลงลายมือชื่อต่อ
หน้าเจ้าหน้าที่)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 10 วันทาการ
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 10 วันทาการ
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ชุด
รับรองการจด
การค้า
ทะเบียนนิติบุคคล
จากกระทรวง
พาณิชย์หนังสือบ
ริคณธ์สนธิที่ได้รับ
1) การอนุญาตให้
เปลี่ยนชื่อ
สานักงาน
เรียบร้อยแล้ว
(กรณีเป็นนิติ
บุคคล) ไม่เกิน
6 เดือน
รูปถ่ายผู้รับ
0
0
ฉบับ
อนุญาตหน้าตรง
ไม่สวมหมวก
2)
ขนาด 4x6
เซนติเมตรจานวน
3 รูป
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
ประจาตัว
3)
ประชาชนของ
ผู้รับอนุญาต
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ที่
4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการจัดหางาน 0
0
ฉบับ
ผู้จัดการลูกจ้าง
หรือตัวแทนจัดหา
งาน

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หนังสือแจ้งขอ
1
0
ฉบับ
เปลี่ยนชื่อ
1) สานักงานจัดหา
งาน
2)

3)

ใบอนุญาตจัดหา กรมการจัดหางาน
งานต้นฉบับ
หนังสือมอบ
อานาจกรณีผู้รับ
อนุญาตไม่
สามารถยื่น
เอกสารด้วย
ตนเองติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบ

1

0

ฉบับ

-

0

0

ชุด

-

5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อสานักงาน
ค่าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ 6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอเปลี่ยนผู้จัดการของสานักงานจัดหางานในประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การยื่นคาขอเปลี่ยนผู้จัดการใช้ในกรณีนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศมีความ
ประสงค์จะเปลี่ยนกรรมการผู้จัดการเป็นคนใหม่ในใบอนุญาตจัดหางานต้องไปดาเนินการเพิ่มชื่อกรรมการคนใหม่ในหนังสือ
รับรองของสานักทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ก่อนเพื่อจะได้นาเอกสารดังกล่าวมาประกอบการยื่นคาขอ
ต่อนายทะเบียนจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานจัดหางานนั้นตั้งอยู่ทั้งนี้ผู้จัดการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
3) ไม่เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
4) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน
5) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
7) ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
8) ไม่เป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
9) ไม่เป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานหรืออยู่ในระหว่างใช้สิทธิอุทธรณ์
คาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
10) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้
ถือเอาการกระทาโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบหรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม
เอกสาร / เจ้าหน้าที่

ระยะเวลา
ให้บริการ
1 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด

หมายเหตุ
-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร
การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ออกหนังสือถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติ /
ประวัติและพฤติการณ์ของ
ผู้จัดการรายใหม่

การพิจารณา

-

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
15 วัน
ตรวจสอบคุณสมบัติ /
ประวัติและพฤติการณ์ของ
ผู้จัดการรายใหม่ (กองนิติ
การ / สานักงานบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ /
สานักจัดหางานกรุงเทพเขต
พื้นที่)

-

-

การพิจารณา

รวบรวมหลักฐานเอกสาร / 4 วัน
เสนอความเห็นนายทะเบียน
จัดหางานผู้รับคาขอ
พิจารณา

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางานผู้
2 วัน
รับคาขอพิจารณา / ลงนาม
ในใบอนุญาต

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

-

ผู้รับบริการชาระ
0 วัน
ค่าธรรมเนียม /รับใบอนุญาต

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

(ผู้จัดการรายใหม่
ต้องลงลายมือชื่อ
ในใบอนุญาตต่อ
หน้าเจ้าหน้าที่
)

3)

4)

5)

หมายเหตุ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

2)

6)
ระยะเวลาดาเนินการรวม 24 วัน

2 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สมุทรสงคราม
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3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนาเนาหนังสือ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ฉบับ
รับรองนิติบุคคล การค้า
ของสานักงาน
ทะเบียนห้าง
1)
หุ้นส่วนบริษัทที่มี
วัตถุประสงค์
จัดหางานและ
บัญชีผู้ถือหุ้น
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ชุด
ประจาตัว
ประชาชนและ
2)
สาเนาทะเบียน
บ้าน (ผู้จัดการคน
ใหม่)
รูปถ่ายหน้าตรงไม่ 0
0
ชุด
สวมหมวกขนาด
3) 4x6 เซนติเมตร
จานวน 3 รูป
(ผู้จัดการคนใหม่)

หมายเหตุ
(มีชื่อผู้จัดการราย
ใหม่เป็นกรรมการ
ผู้มีอานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลซึ่ง
รับรองไว้ไม่เกิน 1
เดือน)
-

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
คาขอเปลี่ยน
กรมการจัดหางาน 1
0
ฉบับ
1) ผู้จัดการ (แบบ
จง.16)
กรรมการผู้มี
1
0
ชุด
อานาจลงนาม
2) ผูกพันบริษัทเกิน
1 คนจะต้องมี
รายงานการ
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ที่

3)
4)

5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ประชุมแต่งตั้งให้
เป็นผู้จัดการคน
ใหม่และมีหนังสือ
มอบอานาจให้
เป็นผู้ดาเนินการ
จัดหางานปิด
อากรแสตมป์ 30
บาท
ใบรับรองแพทย์
(ผู้จัดการคนใหม่)
ใบอนุญาตจัดหา
งานฉบับจริง
หนังสือตรวจสอบ
ประวัติและพิมพ์
ลายนิ้วมือจาก
หน่วยงานของ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติซึ่งมีอายุ
ไม่เกิน 30 วัน
หนังสือตรวจสอบ
พฤติการณ์บริษัท
จากหน่วยงาน
ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติซึ่ง
มีอายุไม่เกิน 30
วัน
หนังสือมอบ
อานาจกรณีผู้รับ
อนุญาตไม่
สามารถมายื่น
เอกสารด้วย
ตนเองติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการจัดหางาน

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

0

ฉบับ

-

5/5

ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
มอบและผู้รับ
มอบจานวน 1 ชุด

5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าคาขอ
ค่าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนผู้จัดการ
ค่าธรรมเนียม400 บาท
หมายเหตุ -

6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขอเปลี่ยนผู้จัดการ (แบบจง.16)
-

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอเปลี่ยนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้รับอนุญาตจัดหางานใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนหลักประกันการจัดหางานหรือหลักประกันตัวแทนจัดหางานของผู้รับ
อนุญาตให้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สานักงานจัดหางานตั้งอยู่พร้อมหลักประกันใหม่
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้รับบริการยื่นหนังสือขอ
1 วัน
สานักงานจัดหา เปลี่ยนหลักประกันพร้อม
งานจังหวัด
เอกสารหลักฐานและ
สมุทรสงคราม
1)
หลักประกันใหม่ / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร
การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
2 วัน
รายละเอียดหลักประกันใหม่
/ ออกหนังสือถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบการ
ยืนยันการค้าประกันของ
ธนาคาร (กรณีหลักประกัน
ใหม่เป็นสัญญาค้าประกัน
ของธนาคาร)

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบสัญญาค้าประกัน
(ธนาคารผู้ค้าประกันใหม่)

-

-

2)

3)

20 วัน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การพิจารณา

รวบรวมเอกสาร/ผลการ
ตรวจสอบเสนอความเห็น
นายทะเบียนจัดหางาน

5 วัน

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางาน
พิจารณา / ลงนามใน
เอกสารการคืนหลักประกัน
เดิม

2 วัน

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

4)

5)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ชุด
(กรณีเป็นนิติ
รับรองการจด
การค้า
บุคคล)
1)
ทะเบียนนิติบุคคล
ไม่เกิน 6 เดือน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
หนังสือขอเปลี่ยน หลักประกันของ
1)
ผู้รับอนุญาต
จัดหางาน
สาเนาใบอนุญาต กรมการจัดหางาน
2)
จัดหางาน
หลักประกันใหม่ 3)

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
-

0

1

ฉบับ

-

0

0

ชุด

( เงินสดหรือ
พันธบัตรหรือ
สัญญาค้าประกัน)
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ที่

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หนังสือมอบ
0
0
ชุด
(กรณีผู้รับอนุญาต
อานาจติดอากร
ไม่มายืน่ เอกสาร
แสตมป์ 10 บาท
ด้วยตนเอง)
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ
จานวน 1 ชุด

5. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอมีบัตรประจาตัวผู้รับอนุญาตผู้จัดการลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานเพื่อไปทางานใน
ต่างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้รับอนุญาตจัดหางานต้องยื่นแบบคาขอมีบัตรประจาตัวผู้จัดการผู้รับอนุญาตลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานพร้อมหลักฐานต่อ
นายทะเบียนจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานตั้งอยู่และเมื่อผู้จัดการลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานออกไปปฏิบัติงานนอก
สานักงานต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

1 วันทาการ

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณา / เสนอ
ความเห็นต่อนายทะเบียน
จัดหางานผู้รับคาขอ

5 วันทาการ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางานผู้
รับคาขอพิจารณา / ลงนาม

2 วันทาการ

-

-

ผู้รับบริการชาระ
ค่าธรรมเนียม / รับบัตร
ประจาตัว

0 วันทาการ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

4)

หมายเหตุ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ที่

3)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 8 วันทาการ

-

-
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3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1) ประจาตัว
ประชาชน
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
2)
บ้าน
รูปถ่ายหน้าตรงไม่ 0
0
ฉบับ
สวมหมวกขนาด
3)
4x 6 เซนติเมตร
จานวน 3 รูป

ที่
1)
2)
3)

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คาขอมีบัตร
กรมการจัดหางาน
ประจาตัว (แบบ
จง.17)
สาเนาใบอนุญาต กรมการจัดหางาน
จัดหางาน
สาเนาหนังสือรับ กรมการจัดหางาน
จดทะเบียน
ลูกจ้างหรือ
ตัวแทนจัดหางาน
หนังสือมอบ
กรมการปกครอง
อานาจติดอากร
แสตมป์จานวน
10 บาทพร้อม
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบจานวน
1 ุด
ชุ

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

0

0

ฉบับ

(กรณีขอบัตร
ประจาตัวลูกจ้าง
หรือตัวแทนจัดหา
งาน)
(กรณีไม่มาด้วย
ตนเอง)
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5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าคาขอ
ค่าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่าบัตรประจาตัว
ค่าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ (อายุบัตรประจาตัว 1 ปี)

6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขอมีบัตรประจาตัว (แบบจง.17)
-
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอมีบัตรประจาตัวผู้รับอนุญาตผู้จัดการลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานในประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้รับอนุญาตจัดหางานต้องยื่นแบบคาขอมีบัตรประจาตัวผู้จัดการผู้รับอนุญาตลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานพร้อมหลักฐานต่อ
นายทะเบียนจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานตั้งอยู่และเมื่อผู้จัดการลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานออกไปปฏิบัติงานนอก
สานักงานต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

1 วันทาการ

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณา / เสนอ
ความเห็นต่อนายทะเบียน
จัดหางานผู้รับคาขอ

5 วันทาการ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางานผู้
รับคาขอพิจารณา / ลงนาม

2 วันทาการ

-

-

ผู้รับบริการชาระ
ค่าธรรมเนียม / รับบัตร
ประจาตัว

0 วันทาการ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

4)

หมายเหตุ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ที่

3)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 8 วันทาการ

-

-
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3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่
1)
2)
3)

ที่
1)
2)

3)

4)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
สาเนาทะเบียน
บ้าน
รูปถ่ายหน้าตรงไม่
สวมหมวกขนาด
4x 6 เซนติเมตร
จานวน 3 รูป

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คาขอมีบัตร
กรมการจัดหางาน
ประจาตัว (แบบ
จง.17)
สาเนาใบอนุญาต กรมการจัดหางาน
จัดหางาน
สาเนาหนังสือรับ กรมการจัดหางาน
จดทะเบียน
ลูกจ้างหรือ
ตัวแทน

หนังสือมอบ
อานาจติดอากร
แสตมป์จานวน
10 บาทพร้อม
สาเนาบัตร

กรมการปกครอง

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

0

0

ฉบับ

(นายทะเบียน
อนุญาตให้รับจด
ทะเบียนเรียบร้อย
แล้วกรณีขอบัตร
ประจาตัวลูกจ้าง
หรือตัวแทนจัดหา
งาน)
-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบจานวน
1 ชุด

5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าคาขอ
ค่าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่าบัตรประจาตัว
ค่าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ (อายุบัตรประจาตัว 1 ปี)

6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขอมีบัตรประจาตัว (แบบจง.17)
-

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอย้ายสานักงานจัดหางานในประเทศ : กรณีย้ายนอกเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้
ในใบอนุญาต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานใดประสงค์จะย้ายที่ตั้งสานักงานจัดหางานต้องดาเนินการยื่นคาขอตามแบบจง.13 ต่อนายทะเบียน
จัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานของผู้รับอนุญาตตั้งอยู่เพื่อพิจารณาอนุญาตย้ายก่อนที่จะไปดาเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับ
กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริ การประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม 1 วัน
สานักงานจัดหา เอกสาร / เจ้าหน้าที่
งานจังหวัด
1)
ตรวจสอบความครบถ้วน
สมุทรสงคราม
ถูกต้องของเอกสาร
การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณา
3 วัน
รายละเอียดของเอกสารและ
ออกหนังสือถึงนายทะเบียน
จัดหางานแห่งท้องที่ที่
สานักงานไปตั้งใหม่

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

-

จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทาง 7 วัน
ไปรษณีย์เพื่อตรวจสอบ
สถานที่แห่งใหม่

-

-

การพิจารณา

สานักงานจัดหางานแห่ง
ท้องที่ที่สานักงานจะไปตั้ง

-

(นับรวมระยะเวลา
การนัดหมายเข้า

2)

3)
4)

7 วัน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ใหม่ตรวจสอบสถานที่ตั้ง
สานักงานแห่งใหม่
การพิจารณา

รวบรวมเอกสารหลักฐาน / 7 วัน
บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ใบอนุญาตบัตรประจาตัว
ผู้จัดการลูกจ้างและตัวแทน
จัดหางาน / เสนอความเห็น
นายทะเบียนจัดหางานแห่ง
ท้องที่ที่สานักงานจะไปตั้ง
ใหม่

-

ตรวจสอบสถานที่
ที่ตั้งสานักงาน
จัดหางานแห่งใหม่)
-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางานแห่ง
ท้องที่ที่สานักงานจะไปตั้ง
ใหม่พิจารณา / ลงนามใน
ใบอนุญาตบัตรประจาตัว
ผู้จัดการลูกจ้างและตัวแทน
จัดหางาน

3 วัน

-

-

-

ผู้รับบริการชาระ
ค่าธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาตและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง

0 วัน

-

-

5)

6)

7)

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 28 วัน
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
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4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่
1)

2)

3)

4)

5)

6)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คาขอย้าย
กองตรวจและ
สานักงานจัดหา คุ้มครองคนหางาน
งาน (แบบจง.13)
สาเนาเอกสาร
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครอง
สถานที่ตั้ง
สานักงานแห่ง
ใหม่
แผนที่แสดงสถาน ที่ตั้งสานักงาน
แห่งใหม่
โดยสังเขป
รูปถ่ายตัวอาคาร สานักงานแห่ง
ใหม่ทั้งภายใน
และภายนอก
ใบอนุญาตจัดหา กรมการจัดหางาน
งานต้นฉบับ /
บัตรประจาตัว
ผู้จัดการผู้รับ
อนุญาตลูกจ้าง
และตัวแทนจัดหา
งานที่นาย
ทะเบียนจัดหา
งานได้ออกให้
หนังสือมอบ
อานาจกรณีผู้รับ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
0

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

0

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
อนุญาตไม่ได้มา
ยื่นเอกสารด้วย
ตนเองปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบและผู้รับ
มอบจานวน 1
ชุด

5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าคาขอ (แบบจง.13)
ค่าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม400 บาท
หมายเหตุ -

6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขอย้ายสานักงานจัดหางาน (แบบจง.13)
-

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอย้ายสานักงานจัดหางานในประเทศ : กรณีย้ายในเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศประสงค์จะย้ายที่ตั้งสานักงานจัดหางานไปที่แห่งใหม่ซึ่งไม่ได้ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตต้องดาเนินการยื่นคาขอย้ายสถานที่ตั้งสานักงานตามแบบจง.13 ต่อนายทะเบียนจัดหางานแห่งท้องที่ที่
สานักงานของผู้รับอนุญาตตั้งอยู่เพื่อพิจารณาอนุญาตย้ายก่อนที่จะไปดาเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับกระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

1 วันทาการ

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถาน
7 วันทาการ
ที่ตั้งสานักงานจัดหางานแห่ง
ใหม่

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

การพิจารณา

รวบรวมเอกสารหลักฐาน / 7 วันทาการ
ผลการตรวจสอบ /
เสนอความเห็นนาย
ทะเบียน

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

การลงนาม/

นายทะเบียนพิจารณา / ลง

สานักงานจัดหา

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

3)
4)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

3 วันทาการ

หมายเหตุ
-

(นับรวมระยะเวลา
การนัดหมายเข้า
ตรวจสถานที่ตั้ง
สานักงานจัดหา
งานแห่งใหม่)
-

-
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ที่

5)

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

คณะกรรมการมีมติ

นามอนุญาต

-

ผู้รับบริการชาระ
ค่าธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาต

ระยะเวลา
ให้บริการ

0 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 18 วันทาการ
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่
1)

2)

3)
4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คาขอย้าย
กองตรวจและ
สานักงานจัดหา คุ้มครองคนหางาน
งาน (แบบจง.13)
สาเนาเอกสาร
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครอง
สถานที่ตั้ง
สานักงานแห่ง
ใหม่
แผนที่แสดงสถาน ที่ตั้งสานักงาน
แห่งใหม่
โดยสังเขป
รูปถ่ายตัวอาคาร สานักงานแห่ง

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
0

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ชุด

-
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ที่

5)

6)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ใหม่ทั้งภายใน
และภายนอก
ใบอนุญาตจัดหา กรมการจัดหางาน 1
0
ชุด
งานต้นฉบับ /
บัตรประจาตัว
ผู้จัดการผู้รับ
อนุญาตลูกจ้าง
ตัวแทนจัดหางาน
ที่นายทะเบียน
จัดหางานได้ออก
ให้
หนังสือมอบ
0
0
ฉบับ
อานาจกรณีผู้รับ
อนุญาตไม่ได้มา
ยื่นเอกสารด้วย
ตนเองปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบและผู้รับ
มอบจานวน 1
ชุด

5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าคาขอ (แบบจง.13)
ค่าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ 2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาต
ค่าธรรมเนียม400 บาท
หมายเหตุ 6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขอย้ายสานักงานจัดหางาน (แบบจง.13)
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอย้ายสานักงานจัดหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ : กรณีย้ายนอกเขตจังหวัด
เดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานใดประสงค์จะย้ายที่ตั้งสานักงานจัดหางานต้องดาเนินการยื่นคาขอตามแบบจง.13 ต่อนายทะเบียน
จัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานของผู้รับอนุญาตตั้งอยู่เพื่อพิจารณาอนุญาตย้ายก่อนที่จะไปดาเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับ
กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณา
3 วัน
รายละเอียดของเอกสารและ
ออกหนังสือถึงนายทะเบียน
จัดหางานแห่งท้องที่ที่
สานักงานจะไปตั้งใหม่

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การพิจารณา

จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทาง 7 วัน
ไปรษณีย์เพื่อตรวจสอบ
สถานที่แห่งใหม่และ
พิจารณา

-

-

2)

1 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

การตรวจสอบเอกสาร
1)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

การพิจารณา

สานักงานจัดหางานจังหวัด
แห่งท้องที่ที่สานักงานจะไป
ตั้งใหม่ตรวจสอบสถานที่ตั้ง
สานักงานแห่งใหม่

7 วัน

-

การพิจารณา

รวบรวมเอกสารหลักฐาน / 7 วัน
บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ใบอนุญาตบัตรประจาตัว
ผู้จัดการลูกจ้างและตัวแทน
จัดหางาน / เสนอความเห็น
นายทะเบียนจัดหางานแห่ง
ท้องที่ที่สานักงานจะไปตั้ง
ใหม่

-

(นับรวมระยะเวลา
การนัดหมายเข้า
ตรวจสอบสถาน
ที่ตั้งสานักงาน
จัดหางานแห่งใหม่)
-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางานแห่ง
ท้องที่ที่สานักงานจะไปตั้ง
ใหม่พิจารณา / ลงนามใน
ใบอนุญาตบัตรประจาตัว
ผู้จัดการลูกจ้างและตัวแทน
จัดหางาน

3 วัน

-

-

-

ผู้รับบริการชาระ
ค่าธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาตและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง

0 วัน

-

-

4)

5)

6)

7)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 28 วัน
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
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4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่
1)

2)

3)

4)

5)

6)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คาขอย้าย
กรมการจัดหางาน
สานักงานจัดหา
งาน (แบบจง.13)
สาเนาเอกสาร
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครอง
สถานที่ตั้ง
สานักงานแห่ง
ใหม่
แผนที่แสดงสถาน ที่ตั้งสานักงาน
แห่งใหม่
โดยสังเขป
รูปถ่ายตัวอาคาร สานักงานแห่ง
ใหม่ทั้งภายใน
และภายนอก
ใบอนุญาตจัดหา กรมการจัดหางาน
งานต้นฉบับ /
บัตรประจาตัว
ผู้จัดการผู้รับ
อนุญาตลูกจ้าง
และตัวแทนจัดหา
งานที่นาย
ทะเบียนจัดหา
งานได้ออกให้
หนังสือมอบ
อานาจกรณีผู้รับ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

0

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
อนุญาตไม่ได้มา
ยื่นเอกสารด้วย
ตนเองปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบและผู้รับ
มอบจานวน 1 ชุด

5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าคาขอ (แบบจง.13)
ค่าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ 2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาต
ค่าธรรมเนียม400 บาท
หมายเหตุ 6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขอย้ายสานักงานจัดหางาน (แบบจง.13)
-

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอย้ายสานักงานจัดหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ : กรณีย้ายในเขตจังหวัด
เดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศประสงค์จะย้ายที่ตั้งสานักงานจัดหางานไปที่แห่งใหม่ซึ่ง
ไม่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตต้องดาเนินการยื่นคาขอย้ายสถานที่ตั้งสานักงานตามแบบจง.13 ต่อนายทะเบียนจัดหางานแห่ง
ท้องที่ที่สานักงานของผู้รับอนุญาตตั้งอยู่เพื่อพิจารณาอนุญาตย้ายก่อนที่จะดาเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับกระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม 1 วันทาการ สานักงานจัดหา เอกสาร / เจ้าหน้าที่
งานจังหวัด
1)
ตรวจสอบความครบถ้วน
สมุทรสงคราม
ถูกต้องของเอกสาร
การพิจารณา

ตรวจสอบสถานที่ตั้ง
7 วันทาการ
สานักงานจัดหางานแห่งใหม่

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

การพิจารณา

รวบรวมเอกสารหลักฐาน / 7 วันทาการ
ผลการตรวจสอบ /
เสนอความเห็นนาย
ทะเบียน

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนพิจารณา / ลง
นามอนุญาต

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด

2)

3)

4)

3 วันทาการ

(นับรวมระยะเวลา
การนัดหมายเข้า
ตรวจสถานที่ตั้ง
สานักงานจัดหา
งานแห่งใหม่)
-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน
-

5)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ผู้รับบริการชาระ
ค่าธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาต

ระยะเวลา
ให้บริการ
0 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สมุทรสงคราม
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

ระยะเวลาดาเนินการรวม 18 วันทาการ
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่
1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คาขอย้าย
กรมการจัดหางาน
สานักงานจัดหา
งาน (แบบจง.13)
สาเนาเอกสาร
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครอง
สถานที่ตั้ง
สานักงานแห่ง
ใหม่
แผนที่แสดงสถาน ที่ตั้งสานักงาน
แห่งใหม่
โดยสังเขป
รูปถ่ายตัวอาคาร สานักงานแห่ง
ใหม่ทั้งภายใน
และภายนอก

หมายเหตุ

-

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ชุด

-
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ที่

5)

6)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ใบอนุญาตจัดหา กรมการจัดหางาน 1
0
ชุด
งานต้นฉบับ /
บัตรประจาตัว
ผู้จัดการผู้รับ
อนุญาตลูกจ้าง
และตัวแทนจัดหา
งานที่นาย
ทะเบียนจัดหา
งานได้ออกให้
หนังสือมอบ
0
0
ชุด
อานาจกรณีผู้รับ
อนุญาตไม่ได้มา
ยื่นเอกสารด้วย
ตนเองปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบและผู้รับ
มอบจานวน 1 ชุด

5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าคาขอ (แบบจง.13)
ค่าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่าธรรมเนียมการอนุญาต
ค่าธรรมเนียม400 บาท
หมายเหตุ -

6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขอย้ายสานักงานจัดหางาน (แบบจง.13)-
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอรับคืนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้รับอนุญาตจัดหางานใดเมื่อเลิกประกอบธุรกิจจัดหางานให้ยื่นขอรับคืนหลักประกันการจัดหางานหรือหลักประกันตัวแทน
จัดหางานต่อนายทะเบียนจัดหางานแห่งท้องที่ที่สานักงานจัดหางานตั้งอยู่
ในกรณีเลิกประกอบธุรกิจจัดหางานผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศจะขอรับคืนหลักประกันได้ก็ต่อเมื่อได้ชาระหนี้ที่เกิดขึ้น
ตามพระราชบัญญัตินี้เสร็จสิ้นแล้วแต่ถ้าหนี้ที่เหลือมีจานวนน้อยกว่าหลักประกันที่วางไว้ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งให้ลด
หลักประกันลงให้เหลือเท่ากับหนี้ที่พึงจะรับผิดชอบได้
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับบริการยื่นหนังสือขอรับ 1 วัน
คืนหลักประกันพร้อม
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ 2 วัน
ประกาศคาสั่งนายทะเบียน
จัดหางานเรื่องยกเลิก
ใบอนุญาตสิ้นสภาพหรือเพิก
ถอนใบอนุญาต / ส่ง
ประกาศคาสั่งนายทะเบียน
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
คนหางานยื่นคาร้องทุกข์

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

หมายเหตุ
-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กรณีขอคืนค่าบริการและ
ค่าใช้จ่าย 30 วันนับแต่มี
ประกาศ / ออกหนังสือถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์/
พฤติการณ์ / ภาระค้า
ประกัน
การพิจารณา

ประชาสัมพันธ์ประกาศคาสั่ง 30 วัน
นายทะเบียนเพื่อให้
คนหางานยื่นคาร้องทุกข์
กรณีขอคืนค่าบริการและ
ค่าใช้จ่าย / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องร้อง
ทุกข์/พฤติการณ์ (สานักงาน
ตารวจท้องที่ที่สานักงาน
ตั้งอยู่/กองนิติการ/กองตรวจ
และคุ้มครองคนหางาน/
สานักจัดหางานกรุงเทพเขต
พื้นที่) / ตรวจสอบภาระที่ผู้
ยื่นคาขอที่มีต่อคนหางาน
(กองตรวจและคุ้มครอง
คนหางาน)

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

(ตามห้วงเวลาที่
กาหนดในประกาศ
ฯ)

การพิจารณา

รวบรวมเอกสาร/ผลการ
ตรวจสอบเสนอความเห็น
นายทะเบียนจัดหางาน

5 วัน

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

(ดาเนินการนับแต่
วันที่พ้นระยะเวลา
การประกาศฯ)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางาน
พิจารณาลงนามในหนังสือ
เพื่อคืนหลักประกัน

2 วัน

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

3)

4)

5)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 40 วัน
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3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1) ประชาชนของ
ผู้รับอนุญาต
สาเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ชุด
(กรณีเป็นนิติ
รับรองการจด
การค้า
บุคคล)
ทะเบียนนิติบุคคล
ที่ยกเลิกคาว่า
2) “จัดหางาน”และ
วัตถุประสงค์การ
ประกอบกิจการ
จัดหางานให้
คนหางาน

ที่
1)
2)

3)

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
หนังสือขอคืน
หลักประกันของ
ผู้รับอนุญาต
จัดหางาน
สาเนาใบอนุญาต กรมการจัดหางาน
จัดหางาน
สาเนาคาสั่งนาย กรมการจัดหางาน
ทะเบียนจัดหา
งานเรื่องยกเลิก/
สิ้นสภาพ/เพิก
ถอน
หนังสือมอบ
อานาจติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
พร้อมสาเนาบัตร

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ชุด

-

0

0

ชุด

(กรณีผู้รับอนุญาต
ไม่สามารถยื่น
เอกสารด้วยตนเอง
)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ
จานวน 1 ชุด

5. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ภาคเอกชนรายใดที่ประสงค์ประกอบธุรกิจจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้
คนหางานทางานในประเทศกับนายทะเบียนจัดหางานโดยยื่นคาขอณกองตรวจและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางาน
กรณีสานักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและยื่นคาขอณสานักงานจัดหางานจังหวัดที่ผู้ขออนุญาตตั้งสานักงานอยู่กรณี
สานักงานตั้งอยู่ในต่างจังหวัด
คุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานอื่นที่ได้รับอนุญาตแล้ว
4. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน
5. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
6. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
7. ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
8. ไม่เป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานอื่น
9. ไม่เป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานหรืออยู่ในระหว่างใช้สิทธิอุทธรณ์
คาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
10. ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้
ถือเอาการกระทาผิดโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบหรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
11. ต้องวางหลักประกันไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาทไว้กับนายทะเบียนจัดหางาน
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม 1 วัน
สานักงานจัดหา 1)
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
งานจังหวัด
ตรวจสอบความครบถ้วน
สมุทรสงคราม
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

ถูกต้องของเอกสาร
การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ออกหนังสือถึง
2 วัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติประวัติ/พฤติการณ์
ผู้ยื่นขอและยืนยันสัญญาค้า
ประกัน (กรณีหลักประกัน
เป็นสัญญาค้าประกันของ
ธนาคาร)

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
20 วัน
ตรวจสอบคุณสมบัติประวัติ
/พฤติการณ์ผู้ยื่นขอ
(สานักงานบริหารแรงงาน
ไทยไปต่างประเทศ / กอง
ตรวจและคุ้มครองคนหางาน
/ สานักจัดหางานกรุงเทพ
เขตพื้นที่ที่ผู้ขออนุญาตตั้ง
สานักงานอยู่) และยืนยัน
สัญญาค้าประกัน (ธนาคาร)
/
ตรวจสอบสถาน
ที่ตั้งสานักงานของผู้ยื่นคา
ขอรับใบอนุญาต

-

-

การพิจารณา

รวบรวมเอกสารหลักฐาน /
ผลการตรวจสอบ / เสนอ
ความเห็นต่อนายทะเบียน
จัดหางาน

10 วัน

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางาน
พิจารณา / ลงนามใน
ใบอนุญาต

2 วัน

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

-

ผู้รับบริการชาระ

0 วัน

สานักงานจัดหา

(ผู้รับใบอนุญาต

2)

3)

4)

5)
6)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ค่าธรรมเนียม / รับ
ใบอนุญาต

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

หมายเหตุ
ต้องลงลายมือชื่อ
ในใบอนุญาตต่อ
หน้าเจ้าหน้าที่)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 35 วันทาการ
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วันทาการ
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
สาเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
รับรองการจด
การค้า
ทะเบียนนิติบุคคล
1) และสาเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(บอจ.5) (รับรอง
ไม่เกิน 6 เดือน)
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
บ้านและสาเนา
2) บัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้
ขอรับใบอนุญาต
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
บ้านหรือสาเนา
บัตรประชาชน
หรือสาเนา
3) พาสปอร์ตหน้า
แรก (กรณีเป็น
ต่างด้าว) ของ
กรรมการหุ้นส่วน
ทุกคน
รูปถ่ายครึ่งตัว
0
0
4) หน้าตรงไม่สวม
หมวกขนาด 4x6

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(เฉพาะกรณีนิติ
บุคคลและผู้ที่
ขอรับใบอนุญาต
ต้องเป็นกรรมการ
และมีอานาจลง
นามผูกพันนิติ
บุคคล)
ชุด
-

ชุด

(ประกอบการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติบุคคล)

ฉบับ

(กรณีเป็นนิติ
บุคคล)
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ที่

ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ซม. ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตหรือ
ของผู้มีอานาจลง
ชื่อแทนนิติบุคคล
ถ่ายไม่เกิน 6
เดือนจานวน 3รูป
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คาขอรับ
กองตรวจและ
ใบอนุญาตจัดหา คุ้มครองคนหางาน
งานให้คนหางาน
ทางานในประเทศ
(แบบจง.1)
หลักประกันหนึ่ง แสนบาทเป็นเงิน
สดหรือพันธบัตร
รัฐบาลหรือ
สัญญาค้าประกัน
อย่างใดอย่างหนึ่ง
หนังสือตรวจสอบ ประวัติและพิมพ์
ลายนิ้วมือจาก
หน่วยงานของ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติซึ่งมีอายุ
ไม่เกิน 30 วัน
หนังสือมอบ
อานาจให้
กรรมการคนใด
คนหนึ่งเป็นผู้รับ
อนุญาตมีอานาจ
ลงนามในเอกสาร
ที่เกี่ยวกับการ
จัดหางานใน

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
-

0

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

0

ชุด

(เฉพาะกรณีที่นิติ
บุคคลและมี
กรรมการผู้มี
อานาจลงนาม
มากกว่า 1 คนขึ้น
ไป / กรณีนิติ
บุคคลผู้ที่ขอรับ
ใบอนุญาตต้องเป็น
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ที่

5)

6)

7)

8)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ประเทศติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมรายงานการ
ประชุมกรรมการ
ผู้มีอานาจแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้รับ
อนุญาตจานวน
1 ชุด
สาเนาเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิ
ครอบครองสถาน
ที่ตั้งสานักงาน
จัดหางาน
ใบรับรองแพทย์
ซึ่งรับรองว่าผู้มี
อานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาตไม่เป็นคน
ไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ (ไม่
เกิน 1 เดือน)
แผนที่ตั้ง
สานักงานและรูป
ถ่ายที่ตั้ง
สานักงานทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
หนังสือมอบ
อานาจพร้อม
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบและผู้รับ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
กรรมการและมี
อานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล)

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

0

ชุด

(กรณีมอบอานาจ
ยื่นคาขอ)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
มอบจานวน 1 ชุด

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าคาขอ (แบบจง.1)
ค่าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ 2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ
ค่าธรรมเนียม5,000 บาท
หมายเหตุ (อายุใบอนุญาต 2 ปี)
6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ (แบบจง.1)
2)

หนังสือสัญญาค้าประกันธนาคาร (แบบจง.2)
-

3)

หนังสือมอบอานาจให้กรรมการคนใดคนหนื่งเป็นผู้รับอนุญาตมีอานาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดหางาน
ในประเทศ

1/4

คู่มือการให้บริการประชาชน: การจดทะเบียนลูกจ้างจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- ผู้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศต้องจดทะเบียนลูกจ้างต่อนายทะเบียนจัดหางานที่ผู้รับอนุญาตตั้ง
สานักงานอยู่
- ลูกจ้างต้องมิได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตจัดหางานอื่นในขณะเดียวกันและต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานยกเว้นมาตรา 9 (1) และ (2)
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

1 วันทาการ

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ออกหนังสือถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติ /
ประวัติ / พฤติการณ์ของ
ลูกจ้าง

2 วันทาการ

การพิจารณา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบคุณสมบัติ /
ประวัติ / พฤติการณ์ของ
ลูกจ้าง (กองตรวจและ

20 วันทาการ -

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

3)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

หมายเหตุ
-

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

คุ้มครองคนหางาน /
สานักงานบริหารแรงงานไทย
ไปต่างประเทศ / สานัก
จัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่)
/ จัดส่งผลการตรวจสอบให้
นายทะเบียนผู้รับคาขอ
การพิจารณา

รวบรวมเอกสาร /เสนอ
ความเห็นต่อนายทะเบียน
จัดหางานผู้รับคาขอ

5 วันทาการ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางานผู้
รับคาขอพิจารณาลงนาม

2 วันทาการ

-

-

ผู้รับบริการชาระ
ค่าธรรมเนียม /รับเอกสาร
การจดทะเบียนลูกจ้าง

0 วัน

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

4)

5)

6)

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วันทาการ
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1) ประจาตัว
ประชาชน
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
2)
บ้าน
สาเนาหนังสือ
0
1
ชุด
3) เดินทางสาเนาวี
ซ่า (แบบที่ 03)

หมายเหตุ
(กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ)
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ที่
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คาขอจดทะเบียน กรมการจัดหางาน
ลูกจ้าง (แบบ
จง.8)
บัญชีรายชื่อ
ลูกจ้างซึ่งทา
หน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดหางาน
รูปถ่ายของลูกจ้าง ขนาด 4 x 6
เซนติเมตรจานวน
3 รูป
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าไม่
เป็นคนไร้
ความสามารถ
หรือเสมือนไร้
ความสามารถ
รับรองไว้ไม่เกิน 1
เดือน
สาเนาใบอนุญาต กรมการจัดหางาน
จัดหางาน
หนังสือตรวจสอบ ประวัติและพิมพ์
ลายนิ้วมือจาก
หน่วยงานของ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติซึ่งมีอายุ
ไม่เกิน 30 วัน
สาเนาใบอนุญาต กรมการจัดหางาน
ทางาน (work
permit)

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
1

0

ฉบับ

-

0

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

0

ชุด

-

0

1

ฉบับ

(กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ)
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5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าคาขอ
ค่าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนลูกจ้าง
ค่าธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ (ต่อคน)

6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขอจดทะเบียนลูกจ้าง (แบบจง.8)
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การจดทะเบียนลูกจ้างจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- ผู้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศต้องจดทะเบียนลูกจ้างต่อนายทะเบียนจัดหางานที่ผู้รับ
อนุญาตตั้งสานักงานอยู่
- ลูกจ้างต้องมิได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตจัดหางานอื่นในขณะเดียวกันและต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานยกเว้นมาตรา 9 (1) และ (2)
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

1 วันทาการ

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ออกหนังสือถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติ /
ประวัติ / พฤติการณ์ของ
ลูกจ้าง

2 วันทาการ

การพิจารณา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบคุณสมบัติ /
ประวัติ / พฤติการณ์ของ
ลูกจ้าง (กองตรวจและ

20 วันทาการ -

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

3)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

หมายเหตุ
-

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

คุ้มครองคนหางาน /
สานักงานบริหารแรงงานไทย
ไปต่างประเทศ / สานัก
จัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่)
/ จัดส่งผลการตรวจสอบให้
นายทะเบียนผู้รับคาขอ
การพิจารณา

รวบรวมเอกสาร /เสนอ
ความเห็นต่อนายทะเบียน
จัดหางานผู้รับคาขอ

5 วันทาการ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนจัดหางานผู้
รับคาขอพิจารณาลงนาม

2 วันทาการ

-

-

ผู้รับบริการชาระ
ค่าธรรมเนียม /รับเอกสาร
การจดทะเบียนลูกจ้าง

0 วัน

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

4)

5)

6)

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วันทาการ
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1) ประจาตัว
ประชาชน
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
2)
บ้าน
สาเนาหนังสือ
0
1
ชุด
3) เดินทางสาเนาวี
ซ่า (แบบที่ 03)

หมายเหตุ
(กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ)
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ที่
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
คาขอจดทะเบียน กรมการจัดหางาน
ลูกจ้างจัดหางาน
(แบบจง.8)
บัญชีรายชื่อ
ลูกจ้างซึ่งทา
หน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดหางาน
รูปถ่ายของลูกจ้าง ขนาด 4 x 6
เซนติเมตรจานวน
3 รูป
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าไม่
เป็นคนไร้
ความสามารถ
หรือเสมือนไร้
ความสามารถ
รับรองไว้ไม่เกิน 1
เดือน
สาเนาใบอนุญาต กรมการจัดหางาน
จัดหางาน
หนังสือตรวจสอบ ประวัติและพิมพ์
ลายนิ้วมือจาก
หน่วยงานของ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติซึ่งมีอายุ
ไม่เกิน 30 วัน
สาเนาใบอนุญาต กรมการจัดหางาน
ทางาน (work
permit)

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
1

0

ฉบับ

-

0

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

0

ชุด

-

0

1

ฉบับ

(กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ)
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5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าคาขอ
ค่าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนลูกจ้าง
ค่าธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ (ต่อคน)

6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขอจดทะเบียนลูกจ้าง (แบบจง.8)
-

1/3

คู่มือการให้บริการประชาชน: การแจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทย
เป็นการชั่วคราว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คนหางานที่เดินทางไปทางานกับนายจ้างในต่างประเทศแล้วเดินทางกลับมาพักผ่อนหรือทาธุรกิจชั่วคราวในประเทศไทยใน
ระหว่างสัญญาจ้างงานรวมถึงบุคคลที่กลับมาพักผ่อนหรือทาธุรกิจชั่วคราวในประเทศไทยภายหลังจากที่ทางานจนสิ้นสุด
สัญญาจ้างงานฉบับเดิมแล้วและได้ทาสัญญาจ้างงานฉบับใหม่กับนายจ้างในต่างประเทศไม่ว่านายจ้างเดิมหรือนายจ้างคน
ใหม่ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อคนหางานจะเดินทางกลับไปทางานกับนายจ้างตามสัญญาจ้างในต่างประเทศต้องยื่น
แบบแจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับบริการยื่นแบบพร้อม
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

20 นาที

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณา
รายละเอียด / บันทึกข้อมูล
และออกเอกสารแบบ
รายงานการเดินทางไป
ทางานนอกราชอาณาจักร
(จง.12)

20 นาที

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เสนอผู้ที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณา / ลงนามในแบบ
รายงานการเดินทางไป

20 นาที

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ทางานนอกราชอาณาจักร
ระยะเวลาดาเนินการรวม 1 ชั่วโมง
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 1 ชั่วโมง
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนาหนังสือ
กรมการกงสุล
1
1
ฉบับ
(สาเนาเอกสาร
เดินทาง (หน้า
หลักฐานทุกฉบับ
1) พาสปอร์ต)
ให้นาเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคาขอ)
สาเนาวีซ่า
1
1
ฉบับ
(สาเนาเอกสาร
ประเภท Reหลักฐานทุกฉบับ
Entry VISA หรือ
ให้นาเอกสารฉบับ
2)
วีซ๋าอื่นๆที่มี
จริงมาแสดงใน
ความหมาย
วันที่ยื่นคาขอ)
เดียวกัน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
แบบแจ้งการ
สานักงานบริหาร 1
0
ฉบับ
เดินทางกลับไป แรงงานไทยไป
1) ทางาน
ต่างประเทศ
ต่างประเทศ
(แบบจง.39 ก)
สาเนาสัญญาจ้าง 1
1
ฉบับ
หรือหนังสือ
2)
รับรองจาก
นายจ้างหรือ

หมายเหตุ
-

(สาเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ให้นาเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
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ที่

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนาใบอนุญาต
วันที่ยื่นคาขอ)
ทางาน
สาเนาตั๋ว
0
1
ชุด
(สาเนาเอกสาร
เครื่องบิน (ถ้ามี)
หลักฐานทุกฉบับ
ให้นาเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคาขอ)

5. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบแจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศ (แบบจง.39 ก)
-
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คู่มือการให้บริการประชาชน: การแจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศด้วยตนเอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คนหางานที่อยู่ในประเทศไทยที่ติดต่อกับนายจ้างในต่างประเทศเพื่อจะเดินทางไปทางานต่างประเทศด้วยตนเองโดยมิได้ทา
สัญญาจัดหางานหรือไม่ผ่านผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศหรือกรมการจัดหางานให้ยื่นแบบแจ้งการ
เดินทางไปทางานต่างประเทศด้วยตนเองพร้อมด้วยหลักฐานตามที่กาหนดไว้ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับบริการยื่นแบบพร้อม
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

1 ชั่วโมง

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณา
รายละเอียดของเอกสาร /
บันทึกข้อมูลและออก
เอกสารแบบรายงานการ
เดินทางไปทางานนอก
ราชอาณาจักร (จง. 12)

1 ชั่วโมง

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เสนอผู้ที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณ/ลงนามในแบบ
รายงานการเดินทางไป
ทางานนอกราชอาณาจักร
(จง. 12)

1 ชั่วโมง

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 ชั่วโมง

-

2/4

3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 3 ชั่วโมง
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
ประจาตัว
1) ประชาชนหรือ
สาเนาทะเบียน
บ้าน
สาเนาหนังสือ
กรมการกงสุล
0
1
ฉบับ
เดินทาง (หน้า
2) พาสปอร์ต)

ที่
1)

2)

3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบแจ้งการ
สานักงานบริหาร
เดินทางไปทางาน แรงงานไทยไป
ต่างประเทศด้วย ต่างประเทศ
ตนเอง (จง.39)
สาเนาสัญญา
ว่าจ้างซึ่งผ่านการ
รับรองจากสถาน
ฑูตไทยหรือสถาน
กงสุลไทยหรือ
ผู้รับผิดชอบใน
การดูแลคนไทย
ในประเทศนั้น
สาเนาเอกสาร
อนุญาตให้เดิน
ทางเข้าไปทางาน
ในประเทศที่จะ
เดินทางไปทางาน
(วีซ๋า)

หมายเหตุ
(สาเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ให้นาเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคาขอ)
(สาเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ให้นาเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคาขอ)

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
-

1

0

ชุด

(สาเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ให้นาเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคาขอ)

0

1

ชุด

(สาเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ให้นาเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคาขอ)
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ที่

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้ให้ความยินยอม
(กรณีบุคคลอายุ
ต่ากว่า 20 ปีไป
ทางาน)
สาเนาหนังสือคน 0
1
ฉบับ
ประจาเรือ
(Seaman Book)

5)

สาเนาหนังสือ
เชิญจากนายจ้าง
หรือตัวแทน
นายจ้าง

-

0

1

ฉบับ

สาเนาสัญญาจ้าง -

0

1

ฉบับ

6)

7)

หมายเหตุ
(สาเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ให้นาเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคาขอ)
( กรณีทางานนอก
ชายฝั่งทะเลหรือใน
ทะเล Off Shore
และทางานบนเรือ
เดินทะเลใน
ต่างประเทศ /
สาเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ให้นาเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคาขอ)
(กรณีทางานนอก
ชายฝั่งทะเลหรือใน
ทะเล Off Shore
และทางานบนเรือ
เดินทะเลใน
ต่างประเทศ /
สาเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ให้นาเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคาขอ)
(กรณีทางานนอก
ชายฝั่งทะเลหรือใน
ทะเล Off Shore
และทางานบนเรือ
เดินทะเลใน
ต่างประเทศ /
สาเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
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ที่

8)

9)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

สาเนาหนังสือ
รับรองหรือ
เอกสารเชิญให้ไป
เก็บผลไม้ป่า (ถ้า
มี)

0

1

ฉบับ

สาเนาหนังสือ
ผ่านการฝึกอบรม
ด้านความ
ปลอดภัยในการ
ทางานบนเรือ
(Safety Book)

0

1

ฉบับ

5. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบแจ้งการเดินทางไปทางานต่างปะเทศด้วยตนเอง (จง. 39)
-

หมายเหตุ
ให้นาเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคาขอ)
(กรณีเก็บผลไม้ป่า
ตามฤดูกาลใน
ต่างประเทศ /
สาเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ให้นาเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคาขอ)
(กรณีทางาน
เกี่ยวกับ
อุสาหกรรมน้ามัน
และก๊าซและกรณี
ทางานนอกชายฝั่ง
ทะเลหรือในทะเล
Off Shore /
สาเนาเอกสาร
หลักฐานทุกฉบับ
ให้นาเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคาขอ)
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คู่มือการให้บริการประชาชน: นายจ้างขออนุญาตพาลูกจ้างไปทางานในต่างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. นายจ้างในประเทศไทย (นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา) ที่มีความประสงค์จะพาลูกจ้างไปทางานในต่างประเทศจะต้องขอ
อนุญาตต่ออธิบดีกรมการจัดหางานตามความในมาตรา 49 แห่งพรบ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพรบ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
2. การยื่นคาขออนุญาตดังกล่าวนายจ้างที่มีสานักงานในกรุงเทพให้ยื่นคาขอณสานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
กรมการจัดหางานหรือสานักงานจัดหางานเขตในพื้นที่ที่สานักงานตั้งอยู่นายจ้างที่มีสานักงานในจังหวัดอื่นให้ยื่นคาขอณ
สานักงานจัดหางานจังหวัดนั้น
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่
สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้
ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้
ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม 3 ชั่วโมง
เอกสาร /
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณา /
4 ชั่วโมง
ประทับตราลงนามในสัญญา
จ้างแรงงาน / เสนอ
ความเห็นต่ออธิบดีหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การลงนาม/

อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับ

สานักงานจัดหา

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

1 วันทาการ

-
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ประเภทขั้นตอน
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

มอบหมายพิจารณาลงนาม
ในหนังสืออนุญาตและแบบ
บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ได้รับ
อนุญาต / ลงนาม
แบบจง.12

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 2 วันทาการ
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 2 วันทาการ
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
1
1
ฉบับ
รับรองการจด
การค้า
ทะเบียนนิติบุคคล
ของบริษัท
(รับรองไม่เกิน 6
1)
เกิน)

2)

สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบและผู้รับ
มอบอานาจ

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

หมายเหตุ
(สาเนาหลักฐานทุก
ฉบับให้นาเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคาขอ /
นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี))
(กรณีนายจ้างไม่
ได้มาติดต่อด้วย
ตนเอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1) คาขออนุญาตพา สานักงานบริหาร 1
0
ฉบับ
-
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2)

3)

4)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ลูกจ้างไปทางาน
ในต่างประเทศ
(แบบจง. 23)
สาเนาสัญญาหรือ
เอกสารแสดงการ
ว่าจ้างระหว่างผู้
ว่าจ้างใน
ต่างประเทศกับผู้
ขออนุญาตเช่น
สัญญาที่นายจ้าง
ประมูลงานใน
ต่างประเทศ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แรงงานไทยไป
ต่างประเทศ
-

1

1

ฉบับ

สาเนา
รายละเอียดผู้ถือ
หุ้น (แบบบอจ.5
รับรองไม่เกิน 6
เดือน

-

1

1

ชุด

สาเนาใบอนุญาต ประกอบกิจการ
โรงงาน (ถ้ามี)

1

1

ฉบับ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(สาเนาหลักฐานทุก
ฉบับให้นาเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคาขอ /
นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) /
หากเอกสารเป็น
ภาษาต่างประเทศ
ต้องแปลเป็นไทย
ด้วย)
(สาเนาหลักฐานทุก
ฉบับให้นาเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคาขอ /
นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี))
(สาเนาหลักฐานทุก
ฉบับให้นาเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคาขอ /
นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
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5)

6)

7)

8)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

สาเนาเอกสาร
แสดงการอนุญาต
ของส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน
ของรัฐที่อนุญาต
ให้ลูกจ้างเข้าไป
ทางานในประเทศ
นั้นเช่นวีซ่า ,
เอ็น.โอ.ซี.

1

1

ฉบับ

สาเนาเอกสาร
แสดงการอนุญาต
ของส่วนราชการ
แห่งประเทศของ
ผู้ว่าจ้างที่อนุญาต
ให้ผู้ขออนุญาตนา
ลูกจ้างเข้าไป
ทางานในประเทศ

1

1

ฉบับ

สาเนาหลักฐาน แสดงว่าลูกจ้าง
เป็นลูกจ้างของ
บริษัทเช่นภงด.1
(ย้อนหลัง 6
เดือน) หรือ
หลักฐานการเข้า
เป็นสมาชิก
กองทุน
ประกันสังคมหรือ
บัตรรับรองสิทธิ
การ
รักษาพยาบาล
ของประกันสังคม
หลักฐานการจ้าง -

1

1

ฉบับ

4

0

ชุด

หมายเหตุ
บริษัท (ถ้ามี))
(สาเนาหลักฐานทุก
ฉบับให้นาเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคาขอ /
นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี))
(สาเนาหลักฐานทุก
ฉบับให้นาเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคาขอ /
นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี))
(สาเนาหลักฐานทุก
ฉบับให้นาเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคาขอ /
นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี))

(1. ในเอกสารต้อง
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แรงงานใน
ต่างประเทศ

บัญชีรายชื่อ
ลูกจ้างที่ไปทางาน
ในต่างประเทศ
9)
และสาขาที่ไป
ทางานใน
ต่างประเทศ
หนังสือมอบ
อานาจของ
10) นายจ้าง
มอบหมายให้
บุคคลใดบุคคล

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

4

0

ชุด

0

0

ฉบับ

หมายเหตุ
ระบุเงื่อนไขดังนี้
ระยะเวลาการ
ทางาน, สวัสดิการ
อาหารที่พัก, ค่า
โดยสารเครื่องบิน,
ค่ารักษาพยาบาล,
ค่าจ้าง(ไม่ต่ากว่า
อัตราค่าจ้าง
มาตรฐาที่กรม
กาหนด), การทา
ประกันชีวิตให้
ลูกจ้างโดยมีผล
ครองคลุมทั้งใน
และนอกเวลา
ทางาน / 2.
นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) /
สาเนาหลักฐานทุก
ฉบับให้นาเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคาขอ)
( นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี))
-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
หนึ่งมายื่นและ
ติดต่อเรื่องกรณี
นายจ้างไม่มา
ติดต่อเองติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
จานวน 1 ฉบับ

5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าคาขอ
ค่าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ 2) ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขออนุญาตพาลูกจ้างไปทางานในต่างประเทศ (แบบจง.23)
-

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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คู่มือการให้บริการประชาชน: นายจ้างขออนุญาตส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศเกิน 45 วัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.นายจ้างซึ่งประสงค์จะส่งลูกจ้างซึ่งทางานในกิจการตามวัตถุประสงค์ของนายจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศเกิน 45 วันโดย
ลูกจ้างได้รับเงินหรือประโยชน์ที่พึงจะได้รับในต่างประเทศต่ากว่าอัตราและหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมการจัดหางานกาหนดหรือ
ส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกิน 45 วันต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก่อน
2.การส่งลูกจ้างไปฝึกงานดังกล่าวจะเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์อื่นใดมิได้
3. นายจ้างซึ่งส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศต้องรับผิดชอบในการเดินทางกลับมาในราชอาณาจักรของลูกจ้าง
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
* ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้รับบริการยื่นคาขอพร้อม
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร

3 ชั่วโมง

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณา / เสนอ
ความเห็นต่ออธิบดีหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย

4 ชั่วโมง

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับ
1 วันทาการ
มอบหมายพิจารณา/ลงนาม
ในหนังสืออนุญาตและแบบ
บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ได้รับ
อนุญาตส่งไปฝึกงานใน
ต่างประเทศ

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

หมายเหตุ
-

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

/ ลงนามแบบจง.12
ระยะเวลาดาเนินการรวม 2 วันทาการ
3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 2 วันทาการ
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
1
1
ฉบับ
รับรองการจด
การค้า
ทะเบียบนิติบุคคล
ของบริษัท
(รับรองไม่เกิน 6
1)
เดือน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
แบบคาขอ
สานักงานบริหาร 1
0
ฉบับ
อนุญาตส่งลูกจ้าง แรงงานไทยไป
1) ไปฝึกงานใน
ต่างประเทศ
ต่างประเทศ
(แบบจง. 44)
สาเนา
1
1
ชุด
รายละเอียดผู้เป็น
2) หุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้น (แบบบอจ.5)
(รับรองไม่เกิน 6

หมายเหตุ
(สาเนาหลักฐานทุก
ฉบับให้นาเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคาขอ /
นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี))

หมายเหตุ
(กรอกข้อความให้
ครบถ้วน)

(สาเนาหลักฐานทุก
ฉบับให้นาเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคาขอ /
นายจ้างหรือผู้รับ
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
เดือน)

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

สาเนาใบอนุญาต ประกอบกิจการ
(ถ้ามี)

1

1

ฉบับ

สาเนาหนังสือ
เชิญฝึกงานจาก
ต่างประเทศหรือ
ข้อตกลงของ
บริษัทใน
ต่างประเทศ
เกี่ยวกับการจัดส่ง
ลูกจ้างไปฝึกงาน

1

1

ฉบับ

หลักสูตรการ
ฝึกงานใน
ต่างประเทศ

1

0

ฉบับ

3)

4)

5)

-

หมายเหตุ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี))
(สาเนาหลักฐานทุก
ฉบับให้นาเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคาขอ /
นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี))
(1. เอกสาร
ดังกล่าวหากเป็น
ภาษาต่างประเทศ
ต้องแปลเป็นไทย
ด้วย
2. นายจ้างหรือ
ผู้รับมอบอานาจลง
นามในเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ทุกฉบับพร้อม
ประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) / สาเนา
หลักฐานทุกฉบับ
ให้นาเอกสารฉบับ
จริงมาแสดงใน
วันที่ยื่นคาขอ)
(นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
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ที่

6)

7)

8)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

สาเนาหลักฐาน แสดงว่าลูกจ้าเป็น
ลูกจ้างของบริษัท
เช่นภงด.1
(ย้อนหลัง 6
เดือน) หรือ
หลักฐานการเข้า
เป็นสมาชิก
กองทุน
ประกันสังคมหรือ
บัตรรับรองสิทธิ
การ
รักษาพยาบาล
ของประกันสังคม
สาเนาหลักฐาน แสดงการอนุญาต
ให้นาผู้ฝึกงานเข้า
ประเทศเช่นวีซ่า,
เอ็น.โอ.ซี.

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

สัญญาฝึกงาน

4

0

ฉบับ

-

หมายเหตุ
บริษัท(ถ้ามี))
(สาเนาหลักฐานทุก
ฉบับให้นาเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคาขอ /
นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
บริษัท(ถ้ามี))

(สาเนาหลักฐานทุก
ฉบับให้นาเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคาขอ /
นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี))
(อย่างน้อยต้อง
ระบุเงื่อไขดังนี้
1. ระยะเวลาการ
ฝึกงาน
2. สวัสดิการ
อาหารที่พัก
3. ค่าโดยสาร
เครื่องบิน
4. ค่า
รักษาพยาบาล
5. อัตราเบี้ยเลี้ยง
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

บัญชีรายชื่อ
ลูกจ้างที่นายจ้าง
จะส่งไปฝึกงานใน
9)
ต่างประเทศระบุ
ตาแหน่ง/สาขาที่
ไปฝึกงาน
บัญชีรายชื่อ
ลูกจ้างที่ได้รับ
อนุญาตให้ส่งไป
10)
ฝึกงานใน
ต่างประเทศ

1

0

ชุด

4

0

ชุด

หนังสือมอบ
อานาจของ
นายจ้าง
มอบหมายให้
11)
บุคคลใดบุคคล
หนึ่งมายื่นและ
ติดต่อเรื่องกรณี
นายจ้างไม่มายื่น

0

0

ชุด

-

หมายเหตุ
6. การจ่ายค่าจ้าง
ในประเทศไทย
นายจ้างต้องจ่ายให้
ลูกจ้างที่ไปฝึกงาน
เต็มตามเงินเดือนที่
ได้รับโดยนายจ้าง
โอนเข้าบัญญชีเงิน
ฝากของลูกจ้างใน
ประเทศไทย
/ นายจ้างหรือ
ผู้รับมอบอานาจลง
นามในเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ทุกฉบับพร้อม
ประทับตราบริษัท
(ถ้ามี))
(นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี))
(นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี))
(นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี))
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
เอง (ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท)
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบและผู้รับ
มอบอานาจ
จานวน 1 ชุด

5. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าคาขอ
ค่าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ 2)

ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ

6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขออนุญาตส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ (แบบจง. 44)
-

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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คู่มือการให้บริการประชาชน: นายจ้างแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงแรงงาน
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. นายจ้างซึ่งประสงค์จะส่งลูกจ้างซึ่งทางานในกิจการตามวัตถุประสงค์ของนายจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน
โดยลูกจ้างได้รับเงินหรือประโยชน์ที่จะพึงได้รับในต่างประเทศไม่ต่ากว่าอัตราและหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมการจัดหางาน
กาหนดต้องยื่นแบบแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกินสี่สิบห้าวันต่ออธิบดีกรมการจัดหางานหรือผู้ที่อธิบดี
กรมการจัดหางานมอบหมายก่อนวันที่ลุกจ้างเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
2.การส่งลูกจ้างไปฝึกงานดังกล่าวจะเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์อื่นมิได้
3.นายจ้างซึ่งส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศต้องรับผิดชอบในการเดินทางกลับมาในราชอาณาจักรของลูกจ้าง
หมายเหตุ :
* ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถ
พิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอ
ละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
2. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

ผู้รับบริการยื่นแบบพร้อม
เอกสาร / เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณา / เสนอ 1 ชั่วโมง
ความเห็นอธิบดีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับ
1 ชั่วโมง
มอบหมายลงนามรับทราบ
การแจ้ง / ลงนามแบบจง.12

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

-

2)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
สมุทรสงคราม

การตรวจสอบเอกสาร
1)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

-
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3. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 3 ชั่วโมง
4. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
1
1
ชุด
รับรองการจด
การค้า
ทะเบียนนิติบุคคล
และรายละเอียดผู้
ถือหุ้น (แบบ
บอจ.5)

สาเนาเอกสาร
แสดงว่าผู้ฝึกงาน
เป็นลูกจ้างเช่นภ
งด.1 หรือบัตร
ประกันสังคม

-

1

1

ชุด

หมายเหตุ
(สาเนาหลักฐานทุก
ฉบับให้นาเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคาขอ /
นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
บริษัท(ถ้ามี))
(สาเนาหลักฐานทุก
ฉบับให้นาเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง
ในวันที่ยื่นคาขอ /
นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
บริษัท(ถ้ามี))

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
แบบแจ้งการส่ง สานักงานบริหาร 1
0
ฉบับ
ลูกจ้างไปฝึกงาน แรงงานไทยไป
ในต่างประเทศไม่ ต่างประเทศ
1)
เกินสี่สิบห้าวัน
ตามมาตรา 49
ทวิ (1) (แบบ

3/3

ที่

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
จง.46)
หลักฐานการ
1
0
ชุด
อนุญาตให้ผู้
ฝึกงานเข้า
ประเทศนั้น
หลักสูตรหรือ
กาหนดการอบรม

1

0

ชุด

สัญญาฝึกงาน

-

3

0

ชุด

บัญชีรายชื่อ
ลูกจ้างที่จะไป
ฝึกงานใน
ต่างประเทศ
(จง.47)

-

3

0

ชุด

3)

4)

5)

หมายเหตุ
(นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
บริษัท(ถ้ามี))
(นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี))
(นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
บริษัท(ถ้ามี))
(นายจ้างหรือผู้รับ
มอบอานาจลงนาม
ในเอกสารหลักฐาน
ประกอบทุกฉบับ
พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี))

5. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกินสี่สิบห้าวันตามมาตรา 49 ทวิ (1) (แบบจง.46)

